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Mint viharverte üldözött madár, ha biztos menedékre jul. 
, elCsendesül 'remegő szívének viharja", fájdalomba tiport éle-

tünk háborgása úgy csitul el közelséged ben jó Atyánk I Keb
'c' - lünkből kilép .elődbe szivünknek remegő vágya", találkozni 
: .': _ .... . . ~ ••• _ _ • • •••• _.~ __ .., -w •• '" • o " _ ... • , 

L,' , -' egyesülnLTe,veled, hJs~,,!1élküled céltalan bolyongás egész éle-
t' ' .tÜnk, ,f: , pi!!~~~L!!l:!ít!,!!(t}!'I}1j ,úgy érezzük. mintha hófehér virágot 

nelyezndnk ,trónod zsámolyára.,. hitünk, reménységünk még 
" megmaradt vjJ:ág~zálát, abból a szines reménység , bokrétá ból, 
'; -~Iyet eleWnk ' megpróbáí'f~iásai, hullá-mverései dacára vészen-

, 

• , 

• 

""'--. ".- ." , .:.-_." , -'. 

viharon átmentettünk az áhitat e megszentelt szigetére, bizony-
SáguU'ÍogY .. hitünk bár pislákoló mécs. de biztató fénysugár a 

, ~~U~ I). , §j;i.!é! ,éjs;;:ak.ában . . . ' ' 
Atyánk I tudjuk, hogy e fényt szent talizmánul Te adtad 

nekliiiK.lö.l'Oi pályánkútjára, hogy mint börlönében bezár! rab, 
"' .-- - --~. , . -t ... . 

mi is ' e fénysugárral vidámithassuk fel elárvult életünket." Itt 
.~-- • - -<~ '. 

állUnk előtted _atyánk hallgatag ajakkal s bár eltemetett fájdal-
o •• ~~_ • 

,', , mai~'k.lll : §Qkszor önmagun)l. elől is titkoljuk, de érezzük, hogy 

• 

, . , 

.. . szivünk olyan, mint a bezár! sírgödör, .. lelkünk, mint a puszta 
' temelőkert .. , s mi, érzésvilágunk halottait csak titokban hulla
tott könnyeinkkel sirathatjuk ... Arcunk merev, érzéketlen, meg
kövült ~ár rajta a néma fájdalom, De ha beszélni kezdene a sok , ' 

', vi~;zaszorÍtott könnycsepp> a lefojtott, néma fájdalom.,. ha fel
. ~~baauTriánakFíáTőtí~~k hitt emlékeink. a sok visszaszorított, 

_ lekötő!t vágyunk... óh ' akkor e templom csendje betelnék sut
'.", ' .12R9' ,panasszal, fájó sóhajtá';,sal. elcsukló ~olwgássall Mert kö-
",' , zülünkkineli, ' i-té: volnának tiikos fájdalmai, el nem sirt könnyei, 

, " 'ki "el QU ~em sötét a mult,.. aggasztó a ' jövő ... s ki ne hor" 
--"o •• • 
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dozná a .. m a" golgotás útjána k nehéz keresztjé t! 7 . . . Csaknem 
mindannyia n, hisz éle tünk e világ országút jára felrajzolódot! ke
resz t . . . Éle tünke t pihentetni , keresztünk terhét le te nni ... Te 
el ődbe -hoztuk édes Atyánk! 

Kérünk. ne fordítsd e l e l ő lünk jóságos a rcod a t .. . Ne vond 
meg tőlünk a vigasz esőj é t . ' melynek cseppjeit bünösre ép úgy. 
mint árta tla nra egyaránt hullatod. S ha számüz minket a kiet
len világ, e te mplom csen djében a dj nekünk egy parányi kis 
zugot, hol e lsirhatj uk titkos könnyeinket. hol e lrejtőzhetünk a 
világ bántó zaja e l ő l ... hol levethetjük a világ szerinti b ünös 
élet öltözékeit s felvehe tj ük a ma tündök l ő . hófehér ruhá t. S 
tüzdeld tele hitvilágunk kietlen söté t éjszakáját a rem énység 
csi llagaiva!, hogy tövises é le lúlunkon botorkálás nélkül já rhas
sunk. Aztá n add megértenünk Atyánk. hogy nem minden bán
ta lom . .. nem minden tövis vérzi meg lá bunka t s nem minden 
könny ége ti a rcunka l . . . Mert vannak könnyek. amelyek min él 
forróbbak , annál vigasztalób ba k . . . va nnak bánlalmak, amelyek 
ulán boldogan tartjuk arcu lcsapásra a másik arcunka t is... s 
vanna k szenvedések. melyeknek tist li tó tüze ulá n. mini fürdő 
bőllisztán , hófehéren ... lelki kincseink birtokába n, felmagasz
tosu lva léphetünk e l ődbe . .. örök ta lálkozásra! 

E szent ta lá lkozás útját hadd egyengesse a mai napon is 
e lé lek-áldozásunk, me lynek reményében kérünk , ha llgass meg 
minket Mia tyánk I Ámen. 

Petrozsény. Weress Béla. 
, 

-

Halotti • lma. 

Időnek és örökkévalóságna k Istene, Édesa tyánk! Lelkünk 
a Te lelkedet keresi e pillana tban , hogy mint megriadt gyer
mek ' az édesszü lő keblén Te ná lad ta lá lj on nyugalma t, a 
Te irgalmadban. Emlékezelünk. mint felrebbent madá r a most 
feldúlt. egykor á ldot!. meleg fészekre', úgy tekint vissza a multba. 
~ennyi boldogsftgró!. me nnyi á ldásod ról te t! ta nubjzonyságot e 
feszek. Mennyi szen l. tavaszi vággyal szárnyalt épül tekor a 

• Gálfalvi János gagyi lelkész temetésen, a templomba n. 
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lélek, milyen gyönyörü volt a dal s milyen puha, színgazdag 
a sok érzéstől, amelyből finom belseje alakult. Hogy örvendett 
a nemes apai büszkeség, mikor' rendre piciny fiókák ' iették me-

. legebbé a családi fészket s ártatlan gyermeknevetésben egy
egy újabb dieséret szállott egeid felé. Hogy osztotta szét lelkét 
kÖzöttük a jó édesapa; ' mint az önkeblét feltépő pelikán. S 
minél több~t adott lelki kincsekben, annál gazdagabb lett a . 

, szeretetnek Általad irt, 'csodás törvényei alapján. Milyen féltő , 

, 

boldog repeséssel nézte az első szárnybontogalásokal s milyen 
tiszta, szívből . jövő volt a hála, amelyet az ima, a zsoltár
éneklés, az igehirdetés kincseiben oltáridra helyezett, jóillatu, 
drága áldozatként. Lángja nem mardosolt fellegeket, nem lát
sz~tt túl orsz~ghatárokon" idegen mezőkre, de csendes lobogá
sában annál kitartó bb, annál melegebb volt abban a kicsiny 
körben, amelynek élete volt. ' 

. Lelke melegénél, értelme világánál, szavai rábeszélő ékes
szólására díszes, új köntösbe öltözik a Te hajlékod, az Úrnak 

• 
temploma. Uj oltárt állit a Te igédnek, fel építi a Te Sionod fa-
lilit. hogy onnan diadalmasabb sugárkévékben omolhasson a 
hit, az íge fénye . Lelke be telt a Te prófétád szavával: .. Elvész 
a nép , mely tudomány nélkül való " s addig küzd, fárad, mig 
e községben diszes hajléka emelkedik a ta nulásnak, hogy a 
ludás útján haladva, egy nemesebb élet kapujá t ta lá lhassa meg 
a nép, a melynek pásztorául rendelted. 

Ő igazán megé rtette a Te e lhivásod s szinte fé lévszázil
don keresztűl papja, prófétája, édesapja volt a Te gyülekeze
tedne k. Csak egy kötelességet ismert: a Te e lhivásoknak meg
feleln i; csak egy törvénynek engede lmeskedett: nemesen érző, 
drága jÓ szivének. E szív tette gazdaggá életét, e szív váltotta 
meg sok szenvedéstől s e sziv utolsó dobbanása volt az a hid, 
amely az időből a Te örökkévalóságodbil átalvezette. 

Bar ólomsulyként nehezedik reánk az elválás fájdalmas 
tuda ta, bár váratl1'lIlul jött a Te parancsod, mely őt tőlünk el
szó litá, bár emberi mértékkel mérve, emberi igazság szerint 
úgy gonaolkozynk, hogy ő, aki csaknem félévszázadig hirdetője 
volt igédnek, lankadatlan munkása a Te ' szöllőskertednek, meg
érdemelte volna, hogyha rövid ideig is, csendes szemlélődésben 
gyönyörködjék az útban, amelyet megtett ; a munkában, melyet 
végzett; töredelmes lélekkel megnyugszunk a Te végzésedben, 
köszönjük az áldást, a melyet neki s általa nekünk adtál. 

, 
• 

\ • 

• 

, 
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Ádja'd, hogy most, amig itt, e sZerit hajlékban csendesen 
, , 

néma ajl'jkkal fekszik papi ruhájában, magasztosuljon lelki 
, szemeink előtt szószékké a ravatal s az a sok igazság, szere
tet, melegség és ige, amit . hirdetett, járja át mégegyszer lelkün
ket. Lelke érezze meg azt a meleg, o&ztatlan részvétet, amely
lyel mindnyájan gyászoljuk, annak bizonyságául, hogy nem . , 
hiába hirdette oly sok Időn keresztűl a Te neved dicsőségét. 

Aztán bocsásd el a Te' öreg szolgádat arra a magas hegyre, 
hova oly sokat ment ki másokat vigasztalni. Elszállott lelkét 
öleld kebledre, fogádd kedvesen a Te hazatérő gyermekedet. 
Gondviselő kezeddel törüld le a fájó, hulló, érte omló köny
nyeket ; a megsebzett, gyászoló sziveket gyógyítsd meg a Te 
vigasztalásod drága balzsamával. Szent fiad az Úr Jézus nevé
ben kérünk, hallgass meg kőnyörgésünkben Miatyánk. Ámen. 

Gagy. 

• 

• 

' . 

Kövári Jakab, 
lelkészj e lölt. 

Félve, örülve vet az ember és ritkán ismer rá termésében 
Cherbuliez. vetömagjára. 

A dicsöség olyan 
lemei vannak. 

• 

* 

templom, melyben csak a halottak szel
Sopenhauer. 

* 
Tudni csak akkor képes az ember, ha valami uton-módon 

imádni képes. Máskülönben tudománya pedantéria és holt kóró. 
Carlyle. 

" 

* 
Légy kicsiny vagy nagy, nem mehetsz tönkre másképpen 

- hacsak magad nem teszed tönkre magad, _' Wilde . 
• 

* 
Szenvedésem is édes nekem, 
Oly iszonya/os az, megsemmisülni. 

Madách . 
• 

1 
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ÜNNEPI BESZÉDEK. 
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Legbecsesebb örökségünk. 

, 

(Á Id"zócsü törtökö II ,l 

Ján . XV. 12. "Ez az én parancso latom, hogy sze
ressétek egymást, mint én szerettele!, 
titekel ". 

"Ez az én parancsola/om, hogy szeressé/ek eg!lmást, mini 
én szeret/elek /i/eket" ,-,-A_.,Yálni készülő .nagy meRternek , a bú
csuzó idvezitőnek a szav_é\i. _eze~. Közvetlen szavak, a szív- és 
léleknek tiszta sóhajai, a jele n és jövendő mutató táblájának 
aranybetüi azok, melyeknek értelme, mint be thlehe mi csillag él 

keleti bölcsek előtt, vezető, fénylő szövétnek mindig él szünte
lenül jobbat kereső emberiség előtt. Búcsuzni, e lválni: ritká n 
~kedves, legtöbbször szomoru és fájó ez'; búcsuzni, e lválni: egy 
egész érzelem világnak a feltám adása, megszületése ez. Menn yi 
tanács: mermyi utasítás, mennyi meghagyás és gyöngéd fi gye
r~m-~DYiia_ikozTI{ meg" Et búcsuzás~ál egyik f<,: lől, mig másik felől 
egymást érik a -kedves és. ~~omoru emlékek sóhajok az el-

•• ..~ ._~ ' - • ''-+, - • • 

múl.t időkért és lemondás a be nem telt reményekérI. De akár 
szomoru, akár kedves a múltnak emléke, mindig van a búcsu
'zásnak. azelváííí.sntik a multé~t egy könnye" Azt hiszem mind
. nyttjan ismeritek a búcsuzásnak, az elválás nak érzelmeit, az 
~a~~_or sz(.iletelt gondqlatok~t, ' kieileit szavakat s talán volt egy-
egy könnyetek is ilyenkor, hiszen . ki nem bucsuzolt valaha ba
"rali ifol. szlHőltől, kedveseitől, "avagy ki nem állt valaha koporsó 
mellétt, á sir szélen is 6rökelválásnak érzelmeivel? 

. Jézu!! örökelválásr~ _ k~SZ41 övéitől; csendesen búcsuzik 
_".:l.in~"~n.tŐl,~Jliigy-" ~i~t~gy megnYl,lgtatva az előkészület által 
Qvéjt és önma~iil ' is, .kör,myebb legyen az elválás és ' ne villám-
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.szerü csapással hassanak majd az elválásnak érzelmei és gon
dolatai. Ezér! most a völgyek virágaina k, liliomainak, majd a 
lég madarainak, melyek oly szépen ta nitá k a?: isteni gondvise
lést, mondanak búcsut szerető ajkai; most a hegyek enyhet 
adó ' lombja és szellője, majd a szent város és ennek fényes 
temploma; ott fenn a szép Galilea, hol gyermeká lma i szüleltek, 
itt lenn Judea, hol legemlékezetese bb küzdelmei folyta k, ha l
lanak a megváltó szentelt ajka iról egy-egy Iste.n hozzád-o l. 
Ezekről azonban mind nem tud a világ, nem tudnak még a 
közvetlen tanitványok sem; titokba n megy végbe ez a meg
váltónak szomoru keblében, csak lsten, ki mindeneket tud és 
lát, látja és tudja ezt. Oh minő érzelmek, minő go ndolatok raj· 
zottak keblében l? Talán bánat. szomoruság, hogy itt kell hagy
nia a bájló természete t, kétségbeesés az emberiség feletl, avagy 
lehet öröm, túlvilági lelkesedés, hogy megtérhet ahhoz, aki tő l 
bOcsáttatott, hogy egy lehet az Atyával, akivel már e földön 
egy vala. 

A tanitványokat még nem készíté el Jézus a végeI válásra
De most erre is sor került. Mint jó szülő gyermekének. egymás 
utá n adja meg Jézus is tanitványainak utasítása it, meghagyá· 
sai t ; nem egyszerre, hanem részletekben fejezve ki, mintegy 
végrendeletét, végső akaraíát. És ilynemü mondásaiban ragyog 
az életbölcsesség, fénylik az igazság és megdicsőül a szeretet. 
Mint egy végrendeletet, végső akaratot tekintem én az idvezitő , 

• 

nek tanitványaihoz intézeti e szavait: "ez az én parancsolatom , 
hogy szeressétek egymást, mint én szeretlelek titeket". Nem 
földi kincs, nem világi vagyon, szeretet legyen a ti örökségetek, 
- mintha mondaná Jézus . szeretet minden dicsőségéve l és 
minden megpróbáltatásával. Óh hol van még egy ilyen nagy-. ~ 

lelkü adományozó és hol van még ily kifogyha tatan örökség?! 
"Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, mint én 

· szeret/elek titeket". E szavak hozzánk is szólnak, Jéz usna k ily
nemü végrendelete minket . is kötelez, az ő öröksége reánk is 
átszállott. Jézustól nyert legszebb örökségünk a szeretet. Elmél
kedjünk e szent ünnepen ezen mi legbecsesebb örökségüitkröl, 
mint amely széppé teszi e ui/ágat, előkészíti és biztosítja a 
jőuő életet. 

* * * 
Legbecsesebb örökségünk a szeretet, mely széppé teszi e 

· ui/ágai. A szeretet Istennek lény,ege 'és munkája, Jézusnak élete 
• 

-

• 

• 
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és hagyománYél . nekünk ö rök~égün k . legbecsesebb kincsü nk ; 
lényege ez minden szépnek és dicső nek s 'a lapjél a földi boi. 
dogságnak ső t magána k a hitnek és bizalom nak.i Évezredek 
lültek c l szomorua n, kétségbeejtőe n . mig egy Jézus jött, hogy 
vi lég0sságot gyujtson e l őltünk , mert valóban a ddig szeretet nél
I,ül söté t, puszta , sivár volt e világ és é leI. Fölösleges ezt pél
dávéll igazolnom azo k e l őlt , kik ismerik a multak történetének 
szolgaságát és e lnyoma tásá1. az életnek és egyes köröknek . , 
osztá lyokna k e lzárkozoltságát, kiváltságát avagyegyeseknek a 
köreikbő l va ló kiléphé tés lehe te tlenségél. A szerete t volt és ma 
iti egyedül az élet, az út és igazság, mely tá rt kaput nyit a te-

• 

hetség és aka ra t, a ne mes vágyódás és érények elő tt. 
Szere tet a mi lü[(becsesebb kincsünk, mely széppé teszi e 

világo t. .S.z:~J.e te tte l jelen ik meg Is ten és alkotja ujra az ősz her
véldásában és a tél fagyában e lpusztúlt te rmészetet ; szeretettel 
lehe l a föld ölére , hogy virá[(o t hozzon a tavasz, madárda It s 
örömet I,e ltse n a kike le t és gaboná t é rle ljen a nyá r. Szeretettel 
mgyo[( végi[( ft nap az é[(bolton, a hold és csi lla[(ok pályáju
kon ti azza l vonul végig az üditő szellő a határokon . Mi lenne 
ve lünll , hft csak egy évre is e lmul nék a szerete t a természet· 
bő l, ha kiesnék az a vágyak és re mények életébő t ? Szeretet 
köti öSf;ze a sziveke t és kebleke l, ez az a la pja a családi Met 
örömé nek és boldogságának, a nevelésnek, a vágyak és remé
nyek születésének, ez a forrása még a maz á ldott, tiszta köny
nyeknek is, melyeket kedveseink koporsójá n, sirján hulla tunk. 

• 

Szere te t dicsőü l meg a jótékonysági és e mberba rá ti intézmé-
nyekben, ső t maguknak a növé nyeknek és á lla toknak védelm é
ben is. Ve!;:yéte k. vegyétek ki a szere tetet a világból és é l e tbő l 
s mivé lesz az? Pusztává és söté tté, fé lelem és reltegéssé, hi
;;zen nincs a kkor szépség a természetben, oda a béke és öröm 
ti családi, a nemes vágyódás a tá rsada lmi é le tben; akkor si r
hél tnak az á rvák és nyomorulta k és hiába .kopogtat még a kol
dus is ajtótokon ; a ldw r kegye tlenség é~' durvaság az ur az em
be rek, á lla tok és növények fe lett, nem biztos az élet, mitsem ér 
a földi vagy szellemi kincs és hiábavaló a nemes vágyódás, a 

• 

magasra törésnek érzete a kebelben. 
6h I de szerete ltel nézzétek mi szép e világ és élet I Mást 

botdogitunk és mi vagyunk boldogok a boldogitásban, mi IeI- , 
kesülünk. mi nemesedü nk amidőn másokat. lelkesíthetünk és , . 
nemesíthetünk. Mondjátok me~, eltudnátok-e adni bármilyen 

• 

, 

• 
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kincséTt is a természetben megnyilatkozó szeretetet; feláldoz-
nátok-e a családi, a szülői és gyermeki szeretetet az 'é'g és föld 
összes kincséért s még csak ama becses könnyeket is, melye
ket kedveseitek sirjánál hullathaltok, odaadnátok·e még a nap 
és csillagok ragyogásáért is?. : Óh nem, ezerszer nem! Hiszen 
szeretet nélkül nekünk semmit ér ~ világ és éleI. eZ a legbe
csesebb kincs, ez a mi Jézustól nyert szent örökségünk, egye-

• 
dül csupán ez az, ami széppé teszi számunkra a világot és 
életet. Mély belátással, igaz ismerettel, megbecsülhetetlen előre
látással mondá hát J.ézus; "ez az én parancsolatom, hogy sze
ressétek egymást, mint én szeretlelek ti/eket". 

* * * 
Ami legbecsesebb örqkségünk, a szeretet, előkészíti a jöuő 

életet. Sőt nemcsak előkészíti, hanem azt biztosítja is. Szépek 
voltak Jézusnak elvei, gyönyörüek tanításai, magasztosak esz· 
méi, ámde ezek mind semmivé lettek volna, ha ott nem lakik 
keblében az a végtelen szeretet, amely forrása volt összes eré
nyeinek, erejének, bölcsességének és tetteinek. Mer! higyjétek 
el, semmit ér él legszebb tanítás is, ha nincs meg annak gya
korlati becse, ha nincs meg annak az élet átalakításárB, a szív, 
lélek, értelem és akarat nemesítésére a hatása. Sőt egyedül 
csakis az a tanítás a helyes, az igaz, mely a tiszta, az önzet-

• 
len szeretet forrásából meriti táplálékát, hisz az apostol szerint 
is; "ha szeretet nincsen énbennem, csak zengő érc és pengő 
cimbalom vagyok", ha szeretet nincsen énbennem, akkor én 
teljességgel semmi vagyok. Mit ér nekem a legszebb festmény 
is, ha nem sugárzik le 'róla a szeretet, ha' nincs benne az al
kotó lélek szeretetének ereje és bölcsessége ? Futó felleg az, 
mely nem hagy nyomot maga után. Mit ér a legszebb zene, 
ha nincs benne a zenésznek egész lelke, szeretetének. sőt ra
jongásának teljes összessége? Virág az, melynek nincsen illata; 
fa, amelynek lehullott lombkoronája ; távoli csillag, amelynek 
alig van e . földre és életre befolyása. Jézus tanításának s min
den eszméjének a szeretet bizto~ítá örökéletét ; az életben, a 
gyakorlatban megyilatkozó az a szeretet, mely sziveket, lelke
ket hóclitott meg. A szeretet, kizárólag csakis a szeretet bizto
sitá az ő föltámadását, sőt . mennybemenetelét és ez biztosítá 
az ő örökéletét is a szivek· és lelkekben, e földön és az egek
ben, az embereknél és Istennél. 
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A multnak volta k nagy e mbere i, kivá ló a la kja i, hitnek, 
tudományna k és önze tlenségnek ma rtirja i. Hadvezérek neveit 
rég e lfe ledte a világ, de ezek ma is élnek s é lni fognak késö 
századok mulva is. Igen, me rt a hadvezér parancsból lépetl 
ta lán diadal ról· diada lra s vé rfolyó je lezte utj a irá nyá t, de a hit
nek, a tudomá nyna k em bereit az igazságnak, az e mberi~ég 
boldogításának szeretete vezetle s az ilyeneknek emléke élni 
fog a messze jövőben is, élni a szivek és le lkek bensejében, 
hála k03zoruval övezetten. A vallásalapítóknak j övő életet 
biztosított a tiszta, egyszerü, id vezitő hit irán ti rajongó szerete
tük, a nagy hazafiaknak az ők lángoló, önfeládozá~ i g m enő 
honszerelmük. Egy Luther, Kálvin és Dávid Ferenc örök élete 
ne m a hit, a vallás szerelmében gyökerezik-e? Napoleoni , 
Kossuth ot ne m ideá lis honszerelmük é lteti-e a lelkekbe n ? De 
i!,len, aHa i. Egyedül csakis a szeretet készíti e lő és biztosíth a tja 
a j övő éle te t ill a földön és az egekben is. Avagy ti azt hiszi 
~zitek, hogy Isten a szeretetnélküli kebleke t is befogadja örök 
hajlékába, hogyadurvaságot, irigységet és nemtele n indula to
ka t egy üvé engedi a szent érzelmekke l ? Oh nem! Távol legyen 
tőlünk még csak fe lté te lezni is az igazságos Iste nrő l. A hon
koly együtt nő a/isz /a buzá val az ara/ásig, de akho ,. majd 
összegyüj/e/ik és elégel/e/ik. 

A szülőnek jövő életét nem szépsége, ne m vagyona, ha
nem önfeláldozó szeretete biztosítja Él gyermekek szivébe n, a 
nemes le lkek iránti hálát e le lkek szeretete szüli a ke blekben. 
Igen I Egyedül a szeretet az, mely utat készít a jelenben s éle-

• 

tet készí t a j övőben. Gondolkodjatok, e lmélkedjetek hát errő l s 
Jézusna k, ki gondoskodni akart jelenetekrő l és jövő tö kről, ve· 
gyétek szivetekre szavah, teljesítsé tek meghagyásait ; "ez az én 
parancsolatom, hogy szeressé/ek egymást, min/ én szerettelek 
ti/eket" . 

Szülők, férfiak és nők I Szeretet a ti legnagyobb kincsetek; 
gyermekek! -ez a ti legdrágább örökségtek. Szeretet teszi széppé 
e világot s az készíti elő és biztosítja a jövő életet. És ti mind
nyájan élni akartok; élni itt egy szép világban, majd pedig a 
szivek- és lelkekben, sőt Istennél az egekben; Jézussal intelek 

. azért; "ez az én parancsolatom, hogy egymást szeressétek" . 

• 

Szeressétek ugy, mint Jézus szeretett titeket: rajongással, önfel
áldozással, szenvedéséken és dicsőségen , életen és halálon, 
sőt keresztül az egész örökkévalóságon. És nektek ís,nektek 

• 

• 

, • 
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is óh ifjak, kik hiletekről ma vallást teendetek, ez legyen leg-
becsesebb, legkifogyha tatla nabb örökségtek. hogy ugy szereltek 
mindeneket, mint Jézus szeret titeket. Ámen. . 

Kolozsvár. 
Csifó Salamon. 

------

• • 

A tűrés evangéliuma. 
• 

(Pünkös li beszéd.) 

Luk. 10-19. A li béketűréslek 'á llal 

nyeri lek meg a ti lelketeket. 

Legendá t mondok. Egy hatalmas hegy emelkedett föl az 
országok érintkező ponljábó l. Tetején a fellegek pihentek. Egy
kor az Istenek lakóhelye volt, máskor a próféta ta lá lkozója Is
tennel. A látók ide szoktak fölvonuIni, de mindenki bámulta, 
szerelte és kereste , mert ha talmas területén éppen úgy d íszle tt 
a keménytörzsü tö lgy, mint a növés ben elmaradott tujafenyő ; 
mert ta lálh ató volt rajta árvaleányhaj épp ' o ly biztosan, mint 
tavasz"! gyopár. Egyszer re ttenetes földrengés támadot!. Városok 
és falvak, emberek és állatok fejüket veszítve inogtak, szédü l-

• 

lek és a hegy összeomlott. Merő rom lett belőle, óriás szaka-
dékokkal. Az é letben maradott emberek talá n mindent el tudta k 
volna feledni, de az istenhegyét sehogy. A merészek az omla
dékok között igyekeztek fölh a tolni, de mindhiába. Egyszer a 
messzelátók egyike csodás hirrel lepte meg a világot. Egy nagy 
hasadék mélyén szörnyű messzeségben olyan gyémántfényt 
fedezett fel, amely élesebb minden csillagnál és a nappa l ve
tekedett. Utánna indult nagy merészen, a tudásad ta minden 
készlettel. de nem ta lá lta meg, maga pedig oda veszett. Ha- .
sonlóan járt egy másik és azóta többen, mert nem vették észre, 
hogy azt · a 'drága ékszert nem ott keresték, ahol volt, az em
beri lélek mélységében. Mért feledték, hogy egyedül és csupán 
a lé lek az, a mi kifénylik és messze átsugárzik, minden mély
ség és minden romok felett. 

A kereszténység szent legendájában a ' ha lál SZÖrnyű tra 
gédiája után ötven nap és ötven éjjel bolyonganak azok, akik 

• 
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legközelebb voltak ahoz a legfényesebben surgárzó 1É' lekcso
dá hoz és amikor megÉ'rtették, akkor is azt hitték. hogy alá
szállott, pedig onnan emelkedett föl, ' a lélek mélységébő l, ahol 
a legtök életesebb isteni fény visszaverődik és megeleveníti a 
romokat és mozgásba hozza az é lettelennek hitt elemeke!. 

Bámulva gondolok arra a pünkösti' jelenetre, melyet a 
kereszténység életében elsőnek mondanak s a melyről az írások 
az t állitják, hngy minden nyelvet megindított , hogy háromezret 
megkeresztelkedésre bátorított. de tudom , hogy ez csak egy 
tünemény, abban a beláthatlan nagy lé1ekbir9dalomban. ame
lye t Isten le1ke táplál fényével és melegével. 

Lenni kell halálnak és összeomlásnak. pusztulásnak és 
nagy csalódásnak. mert csak azután következik be az igazi 
újraszületés, a tökéletesség felé e lindulás. 

Tudom, k. ai, hogy ti az életre, a minden napra, a kenyérre 
és a ruházatra, a rossz emberekre és a pusztító viharokra gon
doltok. Vallom, hogya testtől. a mindennaptól nem sza kíthat
juk el magunkat úgy, mintha ezek nenl is volnának, de va l-, 
lom, hogy nekünk is megadatott feljutni a Nebohegyére, oda, 
ahol a látók szoktak lakozni. Nekem minden ilyen dillem a 
alkalmával eszembe jul Jézus figyelmeztetése : ne gondoljatok 
a holnapi napra, minden nap gondot visel önmagáról, gondol
jatok inkább a ti lelketekre, avagy nem sokkal drágább-e a 
lé lek, hogynem a tes!. 

A lélek. Hát mi is a lélek? Hol van az? Keressük és 
nem találjuk meg, amig eszünkbe nem vesszük Jézus intését: 
a li béketüréstek által' nyeritek meg a ti lelketeke!. Ezt én úgy 
értelmezem, hogy csak a léleknek adatott. hogy tűrni és szen-

• • 

vedni megtanitson , Akinek erős lelke van, azzal megtörténik, 
hogy ha ma közönséges halandó ffi(>djára megtagadta az igaz
ságot, majd, talán ötven nap mulva, mint Péter, vagy harminc 
esztendő mulva, mint Jézus. vagy mint Gautanea a Budha , 
meglalálja saját lelkét, és az őt minden igazságra elvezérli, _ 

Mert kétféle igazság van : isteni és tökéletes, em beri és töké
letlen, Az ember· mindig a maga mértékével mér, emberileg, s .' ez okoz annyi fájda lmat, szenvedést. romlást és háborúI. Az 
erős erővel. a hamis hamissággal. a csalfa csalással. a becsü
letes becsülettel és a lélek szerint élő és gondolkozó lelki
ismeretlel. _ 

Mi következik ebből, az, hogy a lelkiismeret~s hátrányt, 
- , 
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• 
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sérelmet és kárt szenved, mert ö a lé tért folyó küzdelmet !It 
eg~'en!öség, a lisztesség és a szeretet tÖrvényei szerint akarj!! 
folytatni és diadalra juttatni.. Az, hog egl' ik része az emberi
ségnek mindig szenvedni, béketürésben évelödni lá tszik, mig R 
többi boldogan élvez. Té\'ed ai, mindenki, aki igy itéli meg az 
elete t és a boldogságaI. -

Lehel. hog~' talán én sokat adok a lélekszerinti plein,,'. d e 
en úgy ité lem meg, hogy jobb nel,e m egy nap Islenne\. hugy
sem ezer nélküle. mer! amikor é n lé lekben fölemelkedhelek 
a hhoz a tökéle tes fenyességhez, amelyböl ezer súglü á r:id szp t 
fi lell,emre ps a lelkekre, én boldog vagyol" é ppen mint mikor 
az a tökéle tes lélek az ő súgarát egy kis csecsemő szep tiszta 
szempböl fe lém ragyogtatja. Ö, a ki s medium , mit sem tud roltl. 
ámbá r bájosa n mosolyog, de az én le lkem megé rzi annak a 
szent léleknek a csókját, a mely ti kis csecsemők szemébe rej
telte el fi maga nagy bölcsességét. Könnyü \'o lna egy cinikus 
Iirilikusnak azt mondani. hogy én csalódásba n ringatom maga
mat. mert hisz az a kis gyermek sem mi más egy paránv i . 

• 
értéktelen hústömegnél. Am, legyen neki a z ö tudása szerint. 
de én lelkemme l ott látom abb3n a kis testbe n azt a fén ves· 

• • 

kedö gvé mán tszemet, amely ebbő l a mély om ladé k ból a böl-
csek szemébe súgárzolt és tovább megyek utánna és vallom s 
hirdete m, hogy ezek a liszta lelkek fogjá k megváltani ez t a 
rombadölt világol. Hirde tem Jézussa l, amig nem leszte k olya
nok, mint e kis gyermek, nem mentek be a mennvországbd. 

Pedig nekünk oda el kell jutni itt és most, mert nekünk 
ez a föld van részül adva. Ez a mi paradicsomunk, ha úgy 
akarjuk és poklunk is, ha csak göröngyei között keresgéljük a 
gyémántot, amely lelkünkbe adatott. 

Nehéz, s talá n lehetetlen is eljutni a kitüzö tt célhoz? Ne m, 
ha békességes türéssel látjuk el magunkat. Nem. ha nyitott 
szemmel megyünk a magunk útján. Nem, ha mindenki a maga 
útját járja és a rábizottakban sáfárkodik igaz hüséggel és min
dig előre és mindig fölebb, oda, ahol a lelkek megszentelöd
nek és megtisztulnak az emberszeretet, az istenkeresés szent 
hevületében. 

Higy jetek afiai és bizzatol" mert a ti bé kességes türésfek 
által nyeritek meg a ti lelketeke\. Ámen. 

Kolozsvár. 
Dr. Boros György. 
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Pünköst 
Luk. 24., 49. 
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"En elküldöm tireátok az én Atyámnak 
igéreté t; ti pedig maradjatok Jeruzsá
lem városában. mignem felruháztattok 
mennyei erővel" . 

.. Én elküldöm tireátok az én Atyámnak . igéretét s felru
háztaltok mennyei erővel.. mondá Jézus s elhagyá tanitvá
nyait. És azután elmult kilenc nap nagy szomoruságban. imád
kozásban. Az angyali vigasztalás megbátoritá ugyan a csüggedt 
lelkeket. de a kilenc hosszu nap égő várakozása ujra erős pró-

-
bára tette őket. Nap mult nap után és a lélek még mindig nem 
szállott alá. Jézus követőinek ' kicsiny serege meg oszladozni 
kezd. mint a pásztor nélküli nyáj; az ellenség diadalát üli s 
örvendezve mondogatja: most már vége van mindennek! S a 
csüggeteg lelkek is ugy látják. hogy most már vége mindennek. 

És még sincs vége! A tanitványok hite nem ingadozik. 
Kiégészitíkaz áruló Judás helyét és várják türelemmel az igé
ret teljesülését. Jézus igérete szent; annak teljesülnie kell. Nem 
fogja ő.ket árvákul hagyni. mert hiszen nagy felada t áll előttük. 
amely megoldandó : tanubizonyságaivá lenni Jézus tanitványá-

• 

nak a föld-mind vegső határáig. 
És lőn. hogy .. mikor a pünköst napja eljött volna. valá

nak mindnyájan egy akarattal együtt. Akkor nagy hirtelenség
gel lőn az égből. ' mint egy seoesén zúgó szélnek zendülése. 
mely eltölté . az egész házat, amelyben ülnek vala . És lálának 
kettős tüzeS nyelveket és üte mindenikre azok közül. Megtelének 
pedig mindnyájan szentlélekkel". A hit diadalmaskodott. a re
ménység nem szégyenült meg. Betölt az igéret: most már előre : 
Isten országává tenni a világot. 

Minek mondjam tovább. Ismeretes mindenikünk előlt a 
lörténet: az első tanubizonyság télelelt Jeruzsálemben. azután 
egész Judeában . Samariában és a föld mind végső 'határáig . 

• 

- . ' 
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Hosszu sorozata a küzdelmeknek ; feláldozása nyugalomnak, 
vérnek, életnek; kereszt, megkövezés,. máglya, de a léleknek 
utját nem zárhatja .el sem'mi erőszak, semmi sötétség, semmi 
gonoszság. Halad diadalról-diadalra s ha láncot vernek reá: 
lerázza; ha emberi ialálmányokka l akarják . elhomályosítani: 
felragyogtatja világát ujra, mint az égő nap, hogy világosságot, 
é le tet támasszon a földnek mind végső határáig. Az Urnak lelke 
él, azt meg nem ölhelték s a diada lmas ellenségnek rettegve 
kell látnia, hogy az a győzedelmes, akit megölni gondolt. 

Diadalmas pünköst! Nagy napja az lsten lelke hatalmá
nak I téged ünneplünk ma! De ünneplésünk nem a teljes bol
dogság ünnepe. Szomoruan látjuk a csüggeteg, az oszladozó 
hiveket ; egyházunk vérző sebeit s halljuk felhangza ni régi e l
lenségünk diadalkiáltását megrongált, omladozó fala ink körül. 

Hát nem él , nem ha t többé Istennek le lke, hogy igy bom
la dozunk és egyházunk, hitünk diadala helyett, a nnak veresé
gét kell látnunk 7 Hát régi ellenségünk valóban győzedel mes
kedhelik fe le ltünk 7 Sajnos, ezt kell látnunk s éreznünk mind
addig, mig át nem megyünk a megpróbáltatás napjain s ugy 
nem tudunk könyörögni , hinni és remélni, mint ama tizenkettő. 
Nekünk is meg kell.bizonyitan.i hitünket, állhatatosságunkat, mint 
őneki ek s csak ha a próbát diadalmasan kiá lloltuk, akkor vehet
jük a léleknek ama csodálatos és mindenekre elégséges erejét. 

S a megpróbáltatás napjai még nem teltek volna e l 7 Nem! 
De nem az Úr miatt, hanem mi magunk miatt. Olvassátok csak 
a szentirást : a tanitványok "mind eg yetemben foglalatosak va
lának az imádkozásban és a könyörgésekben" és a ma tizedik 
napon "mindnyájan egyakarattal együtt valának" és pedig 
bizonyára ne mcsak az apostolok, hanem a többi..hi vek is és 
pedig bizonyára ne m tétlen reménykedések vagy ké tségbeesé
sek között, hanem imádkozások és könyörgések között. 

S mi hogyan vagyunk 7' Egyetemben ; egyakarattal együtt 
vagyunk-e '/ Együtt vannak-e az egyháziak és világiak 7 Együtt 
van-e a lelkipásztor hiveive l 7 S együtt vagyunk·e mindnyája n, 
foglalatosak lévén buzgó imádságokban és könyörgésekben 7 
Hol van az a keresztényi, evangéliumi, szeretetteljes, hivő egy
ség közöttünk 7 Bizony igen kevés helyen - ta lán sehol. Egy
házkormányzó világi elem ünk csak a lelkészeket ösztönzi, azok
na k osztogatja a ta nácsokat, de maga az egyházmegmentéS, 
megtartás nem csupán adminisztráció, hanem rélekben, hitben, 
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erkölcsi jó példaadásba n s áldozatkészségben á lló munkáj á ból 
méa csa k imitt-amott és csak immel-á mma l veszi ki a részét. o . 

Presbiteriumaink csupa adminisztra tiv testületekké váltak s nem 
a " presbiler-episkopusök" testületei többé. Lelkipásztorok és 
avülekezetek között nincs meg, vagy csa k ritka helyen van meg 
~-

a lé lekben és szere tetben összeforrás s a pásztor nem tud nyája 
nyelvén és a nyáj ne m hallgat pásztora szavára. 

De ta lá n a pásztorok megértik egymást s közöttük meg 
van - az aposto li egység? Ha meg volna, nem ha ngoznána k fe l 
a kicsinylő megjegyzések, amin t e lég gyakran felhangzanak. 
Ta lá n akaru nk valami jót, üdvös t tenni , de egymást megérteni, 
egymással összeforrni még mind ig nem tudunk. Különböző vagy 

. elté rő hitta ni á lláspontok , partikularizmus, hi uskodások, fölé
nyeskedések még mindig elválaszta na k egymástó l s ha ta nács
kozunk is sok mindenről : a kivitel megbukik az egység hiá
nya miatt. 

Ebben rejlik a mi , még mindig tarló megpróbáltatásaink 
titka s mig mindnyájan egyakarattal nem tudunk egyesül ni, 
addig e'gyházunk sebei be nem gyógyulnak, megrom lott erős
ségei fe l nem épü lnek s e llenségeink d iadalkiáltása el nem hallgat. 

Egyesü lnünk kellene; egyakara tta l ke lle ne le nnünk s a k
kor kitöltethé k mireánk is a szentlélek titkos ereje. De mi ront
hatná la közöttünk az elvál asztó Iwrlá toka t s mi egyesíthe tne 
egyakarattal való munkára') Az, ami egyesítette az apostolo
kat: az egyetemben való imádkozás és könyörgés. Ha nem 
szégye lnők lélekből imádkozni s ha a könyörgés együttesen 
szólana fel lelkünkbő l Istenhez : az az imádság és könyörgés 
összeolvasztaná lelkü nket hitben, szeretetben, szen t a ka ratba n. 
lankadatla n munkában; s akkor majd mi is meghallanók a 
sebese n zúgó szélnek zendülését: é reznők , hogy megteltünk 
mindnyájan sze'ntlé lekke l ; tudná nk szólni minde n lélekhez a 
maga nyelvén s volna bátorságunk hirdetn i Is tennek nagyságos 
dolgait minden helyen és időben; régi és makacs e llenségei nk 
pedig megveretve, megszégyenülve térn ének ki e l őlönk s vonul
ná na k vissza. 

Tanitson azért e pünkösti ünnep keresztényi, apostoli egy
ségre, egyező akara tra , hogy megértvén egymás t, ls ten kitölt
hesse reánk is lelkének világositó, megerősitő, megszentelő és 
jóravezérlö erejét. Ámen. 

Fiátfalva. Geréb Zsigmond . 

• 
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, BESZÉDEK. 

• 

• 

A vagyon. 
• 

Mt. 19. 21-22. 

Amint pedig haladá nak az úton, a Mester meg a tanít
ványok, ime közeledik hozzájuk egy ifjú és megkérdezi: .;Jó 
Mester. mi jót cselekedjem. hogy örök életet nyerjek?" Jézus 
erre így hagyakozott neki: .. Tartsd meg a parancsolatoka!." 
.. Ne ölj. ne paráználkodj. ne lopj . . hamis vallomást ne tégy. 
tiszteld atyádat és anyádat. szeresd felebarátodat úgy. mint 
magada!." Akkor az ifjú azt felelte: Ime. ezeket mostanig meg
tartottam. tehát vajjon mi fogyatkozás van még bennem? 
Mondotta pedig Jézus: .. Ha , tökéletes akarsz lenni. eredj, add 
el vagyonodat és oszd ki a szegényeknek és kincsed lesz a 
mennyben. kincsed lesz a lelkek tökéletesedésében. jer. és kö-

" vess engem. 

• 
• 

A sok-sok népből és embertömegből. mint összehuzópik 
ide egy pár hivő a templomi szót hallgatni. vagy imádkozni.,. 
mig künn a nagy ·világban folyik a küzdés. paráználkodás. lopás. 
öldöklés. hamisság. szeretetlenség .. , Aztán! ... gyüjtik a va
gyont .. ,! Az a megvető hang és lenéző mosoly. mellyel ille
tik Jézusnak vagyonra vonatkozó kijelentéseit, e lekicsinylés 
mélyen lelkembe tapos és megérzem. hogy ezek ne~ tudják 
mit cselekesznek. Titeket tehát. kik ' .ide huzódtatok néhány 
pillanatra. tanukul . küldelek ki 'a nagy világba és mondjátok 
el azoknak. akik . nem jöltek el. hogy ne féljenek. mert Jézus 
nem kivánta elprédál ni a vagyont. hanem újra idézem az ő 
meghagyásál : - . , . Amint a gazdag ifjú megkérdezé: .. Mes-

• 

I 
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ter, mÍt cselekedjein az örök élet elnyeréséér!", Jézus igy . 
felelt: Tartsd meg a parancsolatokal. Kérdem most, van-e 

. közületek, vagy azok közül, akik nem ' jöttek el, csak egy 
is, aki ezeket. a ·,parancsolatokat mind megtar!otta? Felelje
tek öqmagatoknak. A gazdag ifjú, emlékeztek, igy [elei: 
.. mindezeket megtartottam ", de érzi, hogy van azér! még 
fogyatkozás benne és várja Jézusnak új tanácsál. Jézus pedig 
tovább felel: .. Ha mindezeket megtartottad, örökéletü lehetsz." 
.. . Halljátok? ... Ne féljetek ti földi kincskeresők, ti vagyon
gyüjtők, az örökélet tiétek lehet, csak tartsátok meg a paran
csolatokal. Az örök élet valamelyes sorsa tiétek is lehet -
igen! .. . De ... <:Ie még más az életút. _. más Istennek útja , 

a lelki út a cél. a porszem, a lég, a múzeumokban el-
tett mumiák, a lélek, vagy talán a szellem éröké letü lehet és 
ti is úgy gondoljátok, hogy az is. Ellenben a Mester tovább 
folytatja, ha mindezeket megtarlottad ? jó! de .. ha töké
letes akarsz lenni," akkor eredj, add el vagyonodat, add a 
szegényeknek! Ugy van! ha tökéle tes vágysz lenni , - eredj, 
szabadítsd meg magadat a vagyonodtól. Az ifjú pedig e be
szédeket már nem éftette és elszomorodva eltávozott. 

• 
Ne távozzatok még, ne szomorodjatok ti is e l, hanem 

inkább elmélkedjetek e beszédeken együtt vélem, hogy aztán 
elmondhassátok a künnt vagyonért öldöklő knek. vagyonért pa
ráználkodóknak, vagyonért tanuskodóknak, vagyonér! szüleiket 
tisztelöknek, vagyonért em bertársaikat szeretőknek, hogy nem 
a vagyonban van a baj, hanem a tökéletesedés hijjában . a 
baj ő bennük vagyon. Az ő maguknak é l ő testükben , lelkük
ben, számító, önző életükben, mert némelyek elfajulásukban 
még saját gyermekük rokonuka! sem támogatják elő hala
dásukban és igyekezetükben. Nem a vagyonban van a baj, 
hanem a parancsolatoknak meg nem tartásába n és mit mond
jak még, a tökéle!esedési vágynak teljes hiányában. Nem a 
v,agyonban van a baj! A vagyonért nem kell öldökölni, paráz
nálkodni, lopni. Nem a vagyonérl kell tisztelni, szeretni. Nem 
a vagyonér! kell élni, hanem a parancsolatokat önzetlenül. 
önként, érdek nélkül, igaz szívből teljesíteni és a vagyont igy 
megta rtani, ha örökéletü akarsz lenni. . . . 

Mégis I Ha mégis hivatásunkat akarjuk betölteni. Ugy 

-
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értem, emberi magasztos hivatásunkat, akkor tökéletesedni ki
vánunk, amely tökéletesedés lelki, szellemi emelkedettségben 
áll; lelkünknek, szellemünknek megtisztulásában, tisztánlá tá 
sában, Ha ezt akarjuk elérni, akkor valami baj mégis van a 
vagyonnal .. " 

. A vagyon, a pénz leköt, elbüvöl,csábil. A nagy pénz
emberek lelke rideg számoló cédula lesz rendre-rendre. Valami 
ház, palota, bank vagy tőzsde épp úgy bűvöli a pénzember 
lelké t, mint éhező szegényt a pékműhely illata, vágy szálló 
darazsa( a méz. Az elfelejti vagyonéhes lelkével e mbertársait 
segíteni és ha nem ' öl, nem lop, nem paráználkodik, talán 

, szereti apját, anyját, ~ de nem szereti embertársai t, embertest
vérei!. aki duskálódik, kinek javai vannak raktá rozva, élete 
szükségletét jóval meghaladva. Ki gyüjti egymásra kapzsitehe
tetlenül, miközben nem gondol sem Istenre, sem embertársi 
szeretetre. Fel kell ébreszteni tehát az embernek önlelkét a 
puszta rideg vagyonhajhászástól. Fel kell ocsudni a mai világ 
vagyon-erkölcséből, hol mindenkinek szelleme át van ha tva a 
gazdagodási vágytól. Ez áll, mint cél lelki szemei előll és ennek 
zászlójával harcolja életéi. Küzd. Marakodik, hogy minél több 
legyen, aztán, hogy másnak mi lesz ? mással mi történik, az 
nem jön számításba. Pedig legalább a parancsolatokat ke llene 
megtartani, mely nélkül haladó társadalmi élet nem is lehet . . : 

• 

Hol van még a tökéletesedési vágy, a szellemi emelkedettség. 
vagy Jézus első és utolsó egy parancsolata, melye t nem lehe t 
csengő aranyak között meglelni, hanem csak az embertársa
inkkal való közös előhaladásban, . segítésben .. _ Jajj , ezt csak 
tiszta szerető egyéniséggel lehet elérni. 

Értsétek jól meg testvérek! hiszen mi a vagyon ? Földön 
megfogható tárgy_ Tárgy, mely ha mindenkinek egyforman 
"Volna, megszünnék érték lenni. Egy tárgy, amelyért testünket 

• 

fenntarthatjuk, de lelket bele nem vásároIháfunk .véle_ Ez a 
tárgy, amelyet az emberek nagyobb százaléka halmoz, halmoz 
ész nélkül szüntelen, hogy aztán martalékul essék az utódok 
munkátlanságának. Nem az a vagyon, melyből annyi van, 
hogy abból meg lehet élni, hanem az, amit n élkülözni tudunk . 
A vagyon legtöbbször olyan kirics, amelyhez legtöbb szenny, 
bűn és alattomosság tapad, mely hányszor összeroppan a sors 
által elnyomottak kikényszerített bosszúvágyában. A lelketlen, 
tehetetlen vagyon saját tulajdonosát átkozza, marja . Ezér! 

• • 

• 
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mondja Jézus: .:add el vagyonodat és oszdd ki a szegények. 
nek," hogy- ne fogla lj a el az le lkednek minden vágyá!. Élet. 
célodat ne a vagyon képezze, hanem a tökéletesedés, előha. 
ladás, fejl ődés embertá rsaiddal együtt, szeretettel. Ahol a szí. 
vünk, ott a kincsÍink. 

Haszná ld a vagyont lelkednek műve lésére, de nemcsak 
önmagadna-k. hanem másoka t is segíts a rra . Lásd meg a sze. 
gényt, szü kölködőt , kinek nem· jut élete fenntartásáná l többre. 
Lásd meg, hogy anna k is jutIass tökéletesedésére , a ki lelki. 
szegeny, aki elnyomot! és ha ezeke t nem lá tod meg, akkor 
jobb, ha szé tosztod a vagyont a szegényeknek, legalá bb sajá t 
lelked megmentésére. Angol és a merika i gyára kban nem kö. 
nyöra domá nnyal segítenek az e mbereken, mely ingyenélésre, 
koldulásra vezetne, ha nem nyújlana k munká t, élelmet és kul . 

. turá lis szóra kozást, iskolázást ; kike t vagyonta la nságuk gátol 
előha l adásukban . Légy a tá rsada lom segítségére a helyett, hogy 
mások elő l a vagyont elkapkodná d, meri a mások szájá ból 
elkapkodolt vagyon, vagy a mások szabad élete á rá n meg· 

• 

szerzett tőke sérlő nyomot hagy a társada lom lelkén és meg. 
elégedettség helye it irigy gyülöle te t szít a vagyon birIokosai 
.ellen. tátjá tok, ezé ri tömörül gyakran táborokba az é lni nehe· 
zen tudó embere.knek sokasága. Igy válik osztá lygyülölelté 
komunizmussá előbb·utóbb . 

V égül pedig a tökéle tesedésnek a lapfoka i az lsten· és 
emberszerete!. Ne oszdd ki vagyonoda t és ne dobd ki senki 
közé, ha nem a nna k minden cseppjével Isten· és embersze· 
retetet igyekezz előmozdítan i. Igy válik a te lelked és má · 
soké is tökéle tesebbé, a példaadássa l. Egyéniséged megbe· 

• 

csü lUé. Eleted és mások szerencsé tlensége is boldogsággá, 
gyümölcsözővé, és a tá rsada lomn ak hasznossá és nem gyü· 
löletessé. 

* * * 
Mi tehá t a cél ? Kérdem! Az, hogya vagyon ne egy 

rideg ép ítő kő legyen kezetekben, ame lyből pira misoka t épit· 
setek le me tő ül , hane~ egy eszköz a szere te t elhintésére, mely 
a fejlődést és a lelk ek lisztulását, emelkedését növeli ki ön· 
magából. Ne tévesszélek meg önmagatoka t, a vagyon nem a 
li érdemelek, ha nem a sorsna k szerencsejá téka, mely egy nap 
nekem, másnap 'neked jutta t. Ki ma gazdag, holnap koldus 
lehel. Ime, me njetek és mondjá tök el majd a gazdag ifjúnak, 

• 

, 
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hogy mi az, a mit a mestere kivá nt tökéletessé !evéséhez I Tarl
sátok meg a parancsola toka t és műveltségeteket, vagyonotokat, 
meg lelketeket ne a vagyongyűjtés szolgála tá ba á llitsátok, ha
nem a vagyont á llítsátok a szere te t, a lélek tökéle tesilE'se szol
gála tá ba és a kkor felemelt fejje l követhe litek Jézust. Ámen. 

Bordos. 
Ba rabás Bé la. 

--

A mi életünk iskolája. 
119. Zso/llí,. 71.. 92. 11. ..Jó nekem. hog), l11 ega lázltil azer!. hog" 

l11 eglanulj"l11 " le rendeléseide t. 
- Ha nem " It' lörvé nyed le li vo l11 8 

HZ én győ nyörlisl'gem, t\k l~or c1vesztt"11l 

voltltt tlZ én nyomoruságomban" . 

Ta lá n sohasem vártuk lázasabban, türe lmetle nebbül az 
éle t megujulását, a kikele te l. mint ebben az esz tendőben. Sze
münk sóvárogva kémle li a titokza tos j övendő t , te kinte tünk szinte ' 
issza a távolságot, a rejte lmek ködé t, a mely e lőlünk azt e lta 
ka rj a . Minden kis változásból. é le tünk jelentékte len, hé tköznapi 
eseményeibő l , magános órák e l mélkedéseibő l , éjszaká nk á l
maiból, a napsugara kból, le lkünk á hita tából, va ll ásunk eszmé
nyeiből mintha mind lá th a ta tla n a ra nyszálaka t [onná nk, melyek
böl egy szebb jövendő szép szö nyegé t szőjj ük. 

Néha összebogozódna k é le tünk fona lá na k szála i s ha 
ilyenkor istenkáromló léle kkel, erőszakka l próbálj uk szétvá lasz
ta ni , szerlefoszla na k s csak a fájda lom, szenvedés csepü i ma
radnak kezü nkben, le lkünkben. Is ten ugy teremte lle az embert, 
hogy szépen, szere te tte l görgesse é le te fona lá t ; ha rag, gyülöle l. 
ká romlás megsemmisítik ezt az isteni , szent a domá nyt. 

Máskor, a mikor má r éppen kibonta kozolI le lkünkben egy 
eszményi valóság képe, a mikor legszebben lá tjuk körvonala it ; 
durva , idegen kezek a kkor nyulna k ismét é le tün kbe, tépik össze 
legszebb á lma it , oltjá k ki legmesszebb világitó fényei t s hagy
nak mindnyáj unka t fájdalomba n. söté tségbe n, gyászos, kinzó 
árvaságban. Há ny ifjú léle kben virágZOlI 19 14- ben a szere lem, 

-
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a jövendő reménységének á ldott, szép virága. Hány ifjui sziv 
fonta lelkében jövendő tervek szines a ranyfonalait, álmodott 
csendes, puha, kis fészekről, amelyet majd párjával épit daloló 
jókedvvel, istenbenbizássaf - és ha most megkérdeném csak 
e gyülekezetben is, hány vált belőlük valóra; milyen kevés I 
_ volna rá a felelet s az a kevés is mennyi megpróbáltatáson 
kellett átalmenjen, amig odajutott. 

Hány édesanyai könny, mennyi szülői fájdalom, mennyi 
tengerbánat járt esztendőkön keresztül a halál nyomában, mi
lyen nagy gyászmenet nőtt ennek fl csontos kaszásnak kéve
kötőiből. Sokan még most, másfél évtized mulva is járják 

• 
messze, idegen mezőkön a halál tarlóját. amint nemrégen 01-
vashaltuk egyik napilapOól. 

És itthon is minden év mennyi megpróbáltatást, mennyi 
Iliábrándulást hozolI magával valláserkölcsi, faji s gazdasági 
életünkben egyaránt? Lelkünknek mennyi szép reménységfona
lál tépte szét az esztendők mulása ? Hány .tavasz csalt meg 
már mindnyájunkat virágzásával ? Hány szépen hangzó jelszó 
vált ködfelhővé a feléje való közeledéskor s mennyi könny, 
mennyi veritékcsepp hullolI hiába a szikkadt, szomjas barázdákba. 

Városok utcáin, ulCIiIsa rkain rongyos, kiasszoll arcu em
berek állanak, hogy áruba bocsássák a legdrágább kincset, ki
rályi koronák legértékesebb diadémját : az emberi munkaerőt s 
tétlenségre kárhoztatva kell . szemléljék, hogy ez a fejedelmi 
kincs kereslet hijján ' mint siklik a mélybe apró bűnök 
kis sikátorjain . 

Magtárban, pincékben 011 hal~ozódik a föld te;mése, a 
gyöngyszem ü búza, a mosolygó gyümölcs. Gazdájuk könnybe
lábbadt szemmel, aggódva járja tekintetével a zöldülő vetést, 
az ugart. a virágzó szöllötőkét s aggódva kérdi: érdemes-e to
vább folyta tni ezt a világteremtésekor megkezdell, szakadatlan 
körforgást: a szántást, vetést, aratást? Érdemes-e ismét a munka 
himnuszára hangolni lelkét, ritm4sába beletörni testét. hozzá
kötnie életét a zsenge buzaszálhoz, ha az édes anyaföldnek 
ez a legszentebb üzenete ís cserbenhagyja, ha nem tudja a 
buza szinaranyát lisztes áron az é let aprópénzévé váltani? 

Csoda-e, haitthagyja az ősi rögöt, ősi házat s az örök 
emberi reménység koldustarisnyájával a képzelet koronájáért 
elhagyja ezt a fi;ildel. hol számán! csak halált susog az erdő, 
hiábavaló reményektöl duzzad a tavasz, fájdalmat zizeg a ka-

--
• 



1{\$J\It'nil <'1 , I ) l1IJ" ll1 t I11 llfdl Iwl' ,t' l " ~ tl lh,h ' ~' ~ " HIII 111 

"iri .i 1.'111 Il l('! 1' , tiltH)' bt (1)'1\ h. ' 
"0 Ino'. " IV 1 Fd, 'Ieool 'n r ll " " '. ,' 1\ I 'l<' í ', Ill h\1 n 

11<\1 1' 11' (' I I 'I\'i ,q(' ld ,' l d,)l nl" I,I,' I ~ I\I '" 'il d,lo , h ) V si o 
I t\1l 111 VI II I ' ni \, rjn l. II 1111'11$,\1 " h,) 01 11, 1[) mM <1 .... ,,\\,1 l~\ 
1111'11>\ ,1\ n n s (' 1l1 hl. ',nrk ' 

, ) I ~" r lll) I IlWf! II \~ i fl )' 1\,' ~ .\1, " II \I )11 \lIII I lll, l. ,,, ' ri 
h le l,} el n l l'l\l rMI ti j hlt' lI 1 1\ ('I. I nl \I, l' \ il 1'nl ~' lv 

)ISO I. j ' w lld II 11\ ,em (f> '](' 111 . Id I' n ' il ' 11 ,\mll, CH El \ l \ ll

c llf>()I'~ I r nini (11 <) 1)1 , 
, il 'enI r, nnll lt f 1\ mn, (\~nhl 1'11 hl'l. II \ rt Inlo l11 , ,111\ 1. 

1 l' I. dh,'" >11. c\ r \I ) hOl'I7. n Oll , '. \I ... ~\ 1I11!' \) ,)11 nVII .',,~,lk IW'H 
ti kll ,' nl , v"t \mll, ,' n f\il ~ lI1()ill 1" b 11 1\ 111, nl, III n lll, dtr,d' lhn l, 

( 1,' 10,,1, \1 1"I,nr h . )' hf1 l1 i\ 1'1 l l7" 0111 1'\ " I, \ l, I "I,AI : .. ,hí Ili'
I. ,'m, ho )' nl\' nil \\1\1 I, O?l 1'1 . h\ fl 1111' oI tl lIll UC\m II Ic' rp l\d,'1 t
",j 1'1. Il \ n,'nl II 11\ I l' n (' I leli \ ,) In, nif. 'n fl )" ny! rI , ,' I'm. 
,' I "l'~ 7. I,' nl \/o ltl1\ ,\ 7. , ' f1 n v t 111t !'11 ~( l f{'Ílnht\ n " , 

I n il "' .., I , n il' fl ' li [,!ln ('7, ' I Inin •• 111 "I nl'h!', \' h li 
ut n Iif. tl1n U 11 k lt l nii ~:I;I I'vr n\l , : :t.lnlt' <\n~ 1I l ,' no,' ,I k ni\\ c't, 
PI' I' llI t' Il'I{(" d " fl do l( n l r"lh j fl I It rt I1H f 1\ \!"t1nlnl \; ,11' 1 
illlPl'l l l If l , ~1.e bt lf,Mtl ll I f l lw m I"tw l 1\ 1\1 \ Iwh 7, ( lt, lilnl, rwl\ , 

. nic "I It, ~() I , 111 II nw 1)1'1 I 1\ 11 1\11, n I II , nl lnl !1l , fr \1 
11 7.<' (\ (' tíZc Ik dnnle n' nl ..,In le , iN11 Ihl)lnllnn nl)'dlw llhnn, 
I ·l\1\dt'I<1 nl " AI1\ III I(\ clH" ItOI , . (l l I\1i 111' 11\ I 11111'1, f' ,h ' In 1\ 

1" 'I ~n , S I UI 'Rtll l'ilJ I h,I,," 110nl , l (,1(" It,( l(l lI l nl. , (\~r I, h rl 

I ,' 'll, h, II , " nh ti l, kt Ic' ~, I b k,I, lnl t, I"I, ' 11\ li Ih \U I.. t' lIIc' l 
h"I!ll 10vl'II b I , II" n:1 hb nl ' 1l ,1 II II It .. [lU ,I, ,'ctflY 
Ini, n t1 nu l knl tlf"'!RnnI.. mélH I ~ :1,1 il It ~ n li l ~ c' Z rt 1" ll l1lnl, <J, ntll{\ 

1\ 0 111 IIn, 1(\ r , rt bb 1 zlll 117. i II Il ,d" i11" HfIl n ll l(ln ' I ~" ri 

j \v~ 1\ I ) It t'" t (\ r, ml, I I II\ICI1 1,\ ZI' \\llhnll" I' h l' 1\ r h ldl . 
I\ln illo!' J" lt'll ,tt 1'11 t \ j end , 1-:1.1 d il 111 1Ill ri ll1 f' 1111W I I_ 
11 1(' ,"<l\d lI f1 I ~ hl Pf! cl "'\lIl1 ~) IIII" Nli ld nk Iw I( II rn Ini, r1 

"'''ü l! flc, nll oll11 nl : ,." nél!t"IIl, h'IHV n I.\l,ittl r17. I I, heJH t 
I]WI{[lllll,I .l tl l ll /I I ilII l, I tl1\ lrI l" . 

S 1':1. n I0l1u11 n1 f1 r "!IlItI",, I Ir!O\liI\ I,,1. 
I I hlll.l \I lln l\ Illr Mr l r 1I ~(, tld. · l .,It, ' 11HI, hOllv It) ftl HII' 

dltll\ , In i I l ljVIIl. Im I f\ lt'~1I. nk ti lt, 11!t\II./ldr\ 11,)1: hn dlll n l rld 

lil ii l(\n1\ , I I,,,l ll lol'l , kMIl) " YiIi M. h" d, il 11l!'1 III Ih I IJlt l Il)hrl 
KY' " Ill t' k" 1" ir. ',nll rt l. Ill/W,I H'"11 , hrl t) \1 ,11 ,;1<\111 II rlll l) InitI, 
l\(IiIi' h"'1 !llihl 'I 



87 
• 

Ezeket mi mind elvesztettük, külsőségek hazug biborrongya 
nem takarja tes'tünk, nem fedezi bűnünk. 

És mégis, mikor azt hittük: mindenünk elveszett, akkor 
jöttünk rá, hogy mi voltaképpen milyen gazdagok vagyunk. S 
azóta egy mélyebb. igazabb uj élet indult meg, amely a nép 
lelkéből {akad. 

Megtanultuk, hogy igazi kincseket nem messzi, csillogó 
városok kápráztató lidércfényétől kell várnunk, hanem ön lel
künk melegéből, világából kell ' kitermelnünk. A nép lelke az a 
szűz őstalaj, amelyből fakad az igazi, mélységes élet. Ott van 
az anyanyelv gyökere, onnan fakad minden igaz gyöngye. Ott 
van az igazi müvészet alapja. Téli esték csendes magá
nyában himes varottassá válik a leányszivek álma. Asszony
kezek alól selymes fona lba fut az élet gondja, pergő orsó mel
lett. A szövőszék egymásba fonja a szines szálakat s mint 
himes réten a virág, ugy terem meg Isten legszebb költeménye : 
a háziszőtt. 

Ha fájdalom nyila törik bele a szövő leány, legény szivbe, 
könnybelábbad a szem a bá nat fe lhőj é tő l vagy öröm tüze gyul 
ki a szemekben, az érzések ezer váltózatu hurján tündérujjak 
kezdenek örökszép zenébe és sirva. keseregve vagy örömmel 
telítve - amint az érzés diktálja biborajkakon felcsendül 
a népdal. . 

Honnan jön? Ki tudná megmondani? Hol fakad ? Ki 
tudná forrását megtalálni " Szent István király idejéből már meg
említve találjak, hogy dolgos magyar asszonyok, leányok ezzel 
füszerezték a munkát s azóta velünk van; jóban, rosszban vi
gasztal. nemesít a népdal. Bölcsője ott van, a honnan a szív 
legszentebb érzé,ei fakadnak s ezért a zsoltárokkal édestestvé
rek. Babiloni vizek. Tesza, Maros vagy Olt partján, mindenütt 
ebben oldódott s oldódik fel a legnagyobb öröm és fájdalom. 

Mindezeket a kincseket, népünk ezen igaz értékeit most 
a nagy megaláztatások után tan.ultuk meg megbecsülni, érté
kelni s mint drága. igaz gyöngyöket összeszedni. Most tanultuk 
meg igazán, hogy Isten rendelése azokat továbbfejleszteni. 

S azóta óriás léptekkel haladtunk előre. Leszoktunk az 
örökös gyámságban levésről, magunk erejéből, magunk lábán 
kezdünk iárni, a mi igaz kincseinkre keidünk büszkék lenni. 
Népdalaink ismertek, kedveltek, a művelt világ bármely részé
ben. Az a sok virágkoszoru, fehér őszirózsa, amely a mult 
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héten a "magyar da lkirá ly" * koporsójá ra hullo tt , az a fejedelm i 
pompa, mely ha mvait a nagy város fényé tő l sz ülő fa luja ' csen
des 'ha tá rá ig kisérle ; mind a nnak bizonysága, hog~ nem e nged
jük porba hulla ni. de a ra nykeretbe fogla ljuk a mi igaz gyön
gyeinkeI. Himzéseink, ' varollasa ink, e l ső d ija t nyerlek kü lföldi 
kiá llitások kényes közönsége el ő tl. !róink, zeneszerzőink , szin
műiróink munká i ismertek, keresellek az egész világon. Gazda
sági kiá llitásaink egy re mény te ljesebb j övendő e l őhirnökei. 

Mindezek az utóbbi év tized eredmé nyei, tiz éves kisebb-
ségi sorsunk legszebb gyümölcse i. ' 

Bá tra n szólh a tunk há t a zsoltá riróval : "Jó neke m. hogy 
megalá ztá l azérl, hogy megta nulja m a te rendeléseidet" . Meg
a lázta tásunk nélkül ta lá n é ppen e legszebb é rtéke ink le ttek 
volna veszendőben . 

Azonba n. mikor eze kre tekintve, uj örö m. bizalom tölti e l 
lelkü nk ; re ménység egy jobb j övő utá n. ne fe lejtsü k e l, a zsol
táriró igy folyta tja va llomását : "Ha ne m a te törvé nyed lelt 
vCl lna a z én gyönyörüsége m. akkor elveszte m volna az é n 
nyomoruságom ba n ". 

Csak ls ten törvényében bízó nép lehe t egy jobb kor iste n
országána k örököse . Nekünk ne m le het más gyönyörüségünk, 
mint Istennek törvénye. 

E tö rvény bele va n irva mélyen mindn yájunkna k ' szive 
közepébe . Saját lelkünke t sebezz ük, a mikor e lle ne vé tünk. E 
törvénynek minden be lüje a rra int, a rra figye lmezte t, hogy e m
beri méltóságunkról soha el ne fe ledkezzünk, d e eszerint cse
lekedj ünk minden dolgainkba n. 

Ez a z is teni törvény jut kifejezésre a kkor, mikor a jó és 
a rossz döntő küzdelmüket vívják lelkünkben s a jó diada l
maskodik. Ez a törvény az a z erő, a mely megfogja a testvé r
gyilkos botjá t s kézfogásra simít ja a bosszu vágya mia tt ököl be
szorito t! kezel. 

Ez a törvény kell . hogy .eloszlassa a tes tvérha rc gyülöle
tét. kell megszüntesse a széthuzás á tkos varázsá t. E törvény 
e lőlt ke ll ma meghajolnia minde n szivnek, minden dacos, ko
nok homloknak s e bben kell összeta lá lkoznia minden ne mes 
léleknek. E törvény oltá rá ra kell ma helyeznün k minden kin
csünk, szivünk minden szerete té t. agyunk minde n l!ondo la tá t -

• Frater Loránd. 
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egy jobb jövendöért. E törvényben kell mély, ősziQte bünbá
nattal, javulni-vágyással leborulnunk lsten előtt, hogy emelt fővel , 
járhassunk embertársaink, -fajunk, vallásunk, a történelem itélő-
széke előtt. • , 

, ' 

Ez a törvény, Istennek törvénye ujabb lemondásokat~ 
tiszta céltudatosságo!, tiszta szivet, erős hitet követel mi tőlünk. 
Lemondást minden önző érdekünkről. amely önmagunkat szol
gái a köz rovására. Tisztánlátó céltudatosságot, valláserkölcsi 
öntudató!, mely minden körülmények közt az igazság előtt haj
lik meg. Erős hitet, mely rendületlenül bízik fajunk, vallásunk 
igazságában, jövőjében. 

Utunk, végzetünk kálváriákon keresztül hordoz bennUn
ket, emberfeletti megpróbáltatások, szenvedések kálváriáin ke
resztül. Szükség, inség, nélkülözések keresztjei szegélyezik az 
útat. Sokszor kell g6nyt, megaláztatást szenvednünk eszmé
nyeinkérI. A vallástalanság, szeretetlenség, erkölcstel~nség hi
degétől csapzott sokszor a homlokunk. A közel keleten, a 
Dnyeszteren túl új mártirokat áldoz az emberi elvakultság a 
vallásukhoz ragaszkodó keresztényekből. Itthon meginog az ősi . ' 

rög alattunk, sokszor átokká válik a munka kezünk alatt. Es 
nekünk még,is haladnunk kell I Haladnunk, ha minden poklo
kon ' keresztül is, mert érezzük: nem céltalan küzdelmünk. Min
den elért kicsi eredmény drága, nekünk, minden megtett lépés
nél öntudatosabban tesszük , a vallomást: "Jó nekem, hogy 
megaláztál azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet". Min
den elért sikernél. minden megmentett kincsünknél áhitattal 
valljuk a zsoltáros királlyal: "Ha nem a te törvényed lett volna 

- az én gyönyörüségem, akkor elvesztem volna az én nyomo
fUságom ban" . 

Egyszer egy történétet ' hallottam egy műv'észnek csodás 
hegedüjéről. (Ezt· a történetet valahol olva'stam vagy hallottam, 
forrását nem tudom). Amikor vonójával megszólaltatla a négy 
húrt, gyönyörü, szivettöltő melódiákat csalt a hangszerből. Messze 
földről jöttek az emberek, hogy e csodás hangszerben gyönyör
ködjenek. Aztán egyszer lepattant . egy húr s többé nem Iehe
tett pótolni semmivel. S~omoruan hallgatott a hegedü, némán 
nézte a művész. Úgy pihent sokáig némán, hangtalanul a drága . /' 

hangszer. Sorba pattogtak a húrok, már csak egy maradt meg 
rajta. Egyszer egy napon valami különös érzés ragadta meg a 
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művészt. Felka pta egy húrú. á rva ha ngszeré t s szebben . szive t
tépő bben já tszott az egy húron. mini vala ha a négyen. 

Ez ft törté ne t jut eszembe. a mikor a mi é le tünk so rsát 
lá tom. A mi hegedünkrő l is lepa tta nt má r a ha ta lom. kormá ny
zás. gazdagság ' három e rős húrj a. csak egy marad t: a hité . 
Ezen az egy húron ke ll most úgy já tsza nunk. hogy be l ő l e a 
jövő zenéje szó lhasson. Já tszunk há t e húron mint az a m ű 

vész. szívvel-lé lekke l. minde n nemes. nagy é rzésse l. Há tha ez 
az is teni zene megerős ít i a ka ra tunk, va ló ra vál tja imádságunk 
s e lhozza szá mu nkra egy jubb j öve ndő szent himn uszát. Ámen. 

Alsószentmihá ly. 
Kövári J a kab . 

Channing emlékezete. 

Az ame rika i un itá rizmus nagy prófé tájá ró l és fil ozófu sáró l. 
Cha nning Vilm osró l fogu nk mege ml ékezni ebben az ó rá ba n. 
K. T. . egy emberrő l . ezen az lsten igéjének szán t helye n. Ki
csin yessége kke l, tökéle lle nséggel, zü rzazarra l és tiszavirág-é le tü 
okoskodásokka l te le v ilágból jö ttünk id e. Is te nne k e me szent 
haj lé ká ba, hogyha csak egy rövid ó rá ig is. é rintkezésbe kerül
jünk egy magasabb. tisz tá bb, tökéle tesebb vi lággal, igyunk az 
evangélium kris tá lyos vizébő l és megtö ltsük le lkünke t a hit 
csodála tos e ledelével. a mely é l. ha vala ki é lt. meg nem éhezi k 
és meg nem szomjuhozik sokáig. S ime sze mbeta lálj uk itt ma 
gun ka t egy emberre l! 

Em ber, porból és sárból a lkoto tt fö ldi lény, elvesző ho
mokszem a v ilágmindenség végte len s ivatagában, sárgult fűszál 
a nagy te rmésze t buj a a va rj á ba n. tovasuh a nó á r,nyék az é le t 
vizeinek h ömpölygő á rad a tá n ! Va n- e gyarlóság. van·e tökéle t
lenség, va n-e ba n, van-e póriasság, a me lyre rá ne le hetne mon
da ni: e mber a te neved 7 I 

És mégis , minden igaz szépség, minde n iöké le tes erény. 
minden szentséges szándék meglá toga tj a az embert, ha futólag 
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is. és csak az emberi minden teremtmények között! Mint egy 
éjszakában tova kocsizó utas. kinek arcán ái-átsuhan egy-e~y 
lámpa, kivilágított palota-ablak fénye, olyan az emberiség is. 
Százados, évezredes törIéneimi arcán át-átsuhan s felderíti a 
homályos vonásokat lsten áldó mosolyának rá-rávillanó derüje, 

" 
Micsoda az ember ó Uram, hogy megemlékezel róla és 

az embernek fia, hogy gondod van 'reá 7" Igy kiált fel a zsol-
táríró, S jön a felelet a századok mélyéről, a Biblia sárgult lap
jairól!: ' "Formálta vala az Úr az emberi a földnek porából és 
kebléke élő lelket lehellett". Por, melyben az élet üteme dobog. 
Véges semmiség, amelyben a végtelenség megtükrözík Ez az 
ember I A világmindenség néma gondolatai. törvényei, ideái. 
bölcselmei és jajjai kifejezésre találnak a por. a földi ember -
ajakán, Igaz, elfutó árnyék az ember, de egy csodálatos szép-
ség alakját veti ti, ha csak percre is, a földre. Igaz, porszem az 
ember, de amint a zúgó szélvész tovasodorja, elfutó pillanato
kig a végtelen sivatag mély titka iról daloL Olyan az ember, 
mint egy gyermek, aki a vak óriás kezét fogj a s nem tudja , 
melyik vezeti a másikat. Olyan az ember, mint egy feln yilt ajak. 
amelyen át néma Cyclopsok küldik fel üzene tüke t, mint egy 
rádió, amelybe hatalmas leadó k zengik dalaikat. Isten akarata 
folytán a világmindenség néma gondolatainak szócsöve, vissz
hangja, dalnoka az ember I 

Ám ,néha lenyügözi az embert a világ. Láttatok-e telefon
központot? Ha elromlana a szerkezet s egyszerre tizen, huszan, 
százan beszélnének bele; micsoda zűrzavar lenne az! Nos há t 
az emberi lélekben is előfordul sokszor, hogy elromlik valami 
s a világ sok-sok gondolata, ideája és akarata mind-mind egy
szerre kiván 'SZólani ezen az egyetlen ajakon át. Egyik a szép
ségről szeretne beszélni, a ' másik a rútságot dicsőitené. Egyik 
az igazságot akarná megmagyarázni, a másik a ha misságot 
vágynék védelmébe venni. Egyik a végtelenség felé vonzana, 
mig a másik a föld porát szórná vad és vak forradalomban az 
ég felé. Hallgattatok-e már rádiót, amelybe egyszerre két-három 
leadó dalolt 7 Ilyen néha ' az emberi lélek Figyeltétek-e már 
meg a virágokat 7 Boldog virágok. Mindeniknek csak egy illata 
van, A dús természet ózonából, a föld tiszta nedveiből kiter
mel minden virág egy-egy illatot. Mi lénne, ha az ibolya még 
a rózsa illatát is akarná s a rezeda még a szegfüét is 7 Vagy 
ha akadna olyan botor virág, amely úgy akarna királyné lenni, 
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hogy egyszerre sok· sok virág illatát próbálná magából kiontani? 
Pedig ilyenek sokszor az emberek. Sok-sok ideáját, gondolatát, 
dalát és illatát engedik magukba a világnak s aztán nem tud-

• 

ják, hogya sok közül melyiket szólják. melyiket dalolják, me-

• 

lyiket ontsák magukból "hamarább. Az emberi történelem vál
ságos korszakai, az időknek ama teljességei, nem azért voltak 
válságosak, céltalanak és semmibe-futók, mintha nem lettek 
volna akkor gondolatok és 'ideák, sőt ellenkezőleg, az volt a 
terhük és a vesztük. hogy igen sok zengés talált visszhangra 
bennük. 

Ilyenkor küldi el lsten azokat a lánglelk ü látókat, vezető
ket az em beriséghez, akiket ezen a néven ismer a történelem: 
a próféták. Hogy rendet teremtsenek a zűrzavarban; hogya 
sok gordolat közül kie,meljék és megmagyarázzák azt,amelyik , 
a legfennségesebb; hogy a sok illat közül kiválasszák azt, 
amelyik a legtisztább; hogy ' a sok dallam közül dalolják azt, 
amelyik a legdiadalmasabb dicséret az Istennek és enyhitője 
az emberi fájdalmaknak ; hogy a sok ösvényre hivogató gon
dolatok közül felmutassanak egy olyan eszmét, amely rávezet 
az egy keskeny, de biztos útra, Islen útjára, a földi tétovaság 
ösvényei helyett. 

Ezért szabadító a próféta és ezért hirdeti a szabadságol, 
amely e gondolat-labírinlh helyeit egy központi eszme Ariadne
fonalát adja az emberiség kezébe, hogy e fonal útján men~, 
elérjen a szabadságra. 

"Az Úr lsten lelke van én rajtam azért, mert fölkent en-. , 
gem az Ur, hogy a szegényeknek örömöt mondja.k, elküldött, 
hogy bekössem a megtört szivüeket, hogy hirdessek a foglyok
nak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást". Ezzel az 

• 

evangéliummal kezdette meg prófétai .munkásságát a legtöbb 
küldött; Ézsaiás is, akitől ' a sorokat vettük; Jézus is, aki a 
Lukács evangéliuma szerint e mondattal kezdette meg tanitását; 
s Channing is, akinek e küldetéséről kiván unk szólani ebben 
az ünnepi órában. 

, 

* * * , 
Szabadság I Channing gyermekkorában ez a szó ott lobo

gott lángbetükkel, vérrel és arannyal festve a. mennyboltozalon, 
királyi paloták homlokzatán és vérpadok korhadt deszkái fölött, 
fonhdalmárok ajka~n és főurak reszkető lel:kiismerele mélyén, 

• 
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hatalmasok gyáva gőgíeiben és elnyomollakvágyó sóhajtásá
ban egyaránt I 

Szabadság I E 'névvel ajkukon rohanták meg a külvárosok 
rajongói büszke várbö'rtönök kemény ajtait, e szó csengése 
közben szálltak diadalra vagy hanyatlottak legyőzetésbe száz
ezrek, e fogalom varázsával a homlokán lépett egy fehé( lovas 
kis katona Európa királyainak meghajtott fejein a zsarnokság 
magas trónlépcsőire ! ' 

,Szabadság! E szó szolgálatára teremtettek új isteneket, 
, romboltak le templomokat, ültek orgiákat és temettek sirba ra
gyogó igeálokat megittasult gonoszok és álmodozók! , 

Szabadság! Soha annyi szépség nem született, de soha 
annyi vér sem fakadt , soha annyi eszme nem bimbózott és 
soha annyi álom mE'g nem halt, mint e szó zászlója alatt. A leg
szentebb fogalmat egyszer megérezte, azután meg sárba rán
totta a,z emberi lélek. Mert a lelkébe fogadott zűrzavar, az egy
mást követő szent fellobogások között nem érteite meg a foga
lom ~ igazi érleimét és jelentőségét. Csak a külsőlegés szabadsá
got látták meg, csak az árnyékot, amely táncol a vizen s utánna 

, vetve magukat, kárhozoltan sülyedtek alá l 
, 

Aztán elült a nagy forradalom. A kis káplár elcsendesü It 
egy távoli zord szigeten s a vilá~ ~rt vesztett, meghajtott nya
kára ráletle ' lábait a visszahatás, a zsarnokság, a reakció, De 
a szabadság nem halt meg, olt szunnyadozott a lelkek mélyén, 
várva a feltámadást. És fel is támadott, bár egyelőre nem úgy, 
ahogyan Isten elgondolta volt, amikor az emberiség lelkébe E'zt 
a szent titkot beles\lgta, Úgy támadott fel, mint egy rosszul ér
tett ige, mintha a husvéti sirból Jézus helyett kike It volna az 
egyik lator, A zászlók összetépve, a hadak szétoszolva, a sza
badság most már még . alább sülyedt. Megjelent az ajkakon, 
mint a káromlás, a testben , mint tisztátalan kéjvágy, a gondo
latban, mint gaztett és az ökölben, mint orgyilkosság, A külső
leges szabadság most már csatatereken sem harcolt, hanem 
sötét sikátorokban bujkált éjféli órán s kinyilatkoztatta magát, 
mint a törvéoyt, Istent és becsületet nem ismerő, gyomor és 
kéfJilozofia: szabadosság, Zúgtak a világ nagy leadói s a vil
lanyoB szikrák belevisítottak az emberi lelkekbe. Mindenik mon
dott valamit s az ember mindenikre felfigyelt. Egyik azt tani
tolla, hogy a szabadság nem egyébb, mint az érzékek korlát
lan csapongása, ez hozhat a szegényeknek egyedül örömöt. A 

• 
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másik arról prófétált, hogy a szabadság mámor, ez ad a meg
tört szivüelmek gyógyulást. A harmadik törvényt, hazát és 
templo mot akart eltöröltetni, 'mert igy lesz a sötétség foglyainak 
szabadulása. A negyedik pedig semmiféle béklyót sem aka rt 
tűrni , sem a társadaIoméI, sem a tisztességét, sem a becsületé t, 
hogyamegkötözöttek igy megoldassa na k. S az emberiség nagy 
része ájulta n vagy mámorba n vitette magát önsirja felé I 

Kellett jönnie valakinek, hogy megmagya rázza : e sokféle 
szabadság közül me lyik az igazi '/ S jött Channing, egy ha lvány , 
beteges prédikátor, a kinek a szava ne m születeIt viharokat tul
kiálta ni s mégis megha llottá k, amit mondott, szerteszét. A belső 
szellemi szabadságról beszélt ennek a külsőséges, anyagias 
szabadságokal. kergető világnak. Nem az a lélek szabad, ' ",mely 
börtönéből megszabadult vagy a törvény cikkeit kij á tszta, hiszen 
itt, belül, viszi magával legsulyosabb rablá ncait, őreit , kinzó il : 
bűné t , amelyektő l szabadulni nem le he t. 

Az a lélek szabad, amely uralma alá tudja hajtani az 
érzékekel. Amely védelmezi magát ,az á lla ti vágyak e llen s ne m 
tölti e l életé t, hogy folyton csak azt kérdezze : mit egyék és 
mit igyék, hanem éhezi és szomjuhozza az igazságo t. 

Az a lélek szabad, a me ly feltudta szabadíta ni magát az 
anyag rabláncai alól. Amely nem tapad a földgolyóhoz, ha
nem feljebb emelkedik. a nna k szerzőjéh ez s társaságát keresve, 
nemesbíti lelké t. 

Az a lélek szabad , a me ly büszke értelmi képességeire, 
nem hunyászkodik meg a te kintélyek szava elő tt, ha ne m saját 
maga a ka rja megválaszta ni , mi! és hogyan hihe t. 

Az a lélek szabad, amely nem szab határt szereteténeh, 
mely nincs csak egy pártba vagy fele kezetbe temetkezve, ha 
nem ki tudja terjeszteni szerete tének és becsü lésének ka rj a it 
határokon és tengereken is túlra, '. 

Az a iélek szabad, a mely nem adja oda magát játszó-
, 

labdául, a kit az események hullámai ne m sodorna k e l, mert 
gyökerük mélyebben, a lélek á ldott ta lajába van nőve, a hon
nan nem szakíthatja ki a felületes á rviz. 

Az a léle k szabad, a mely nem hunyászkodik meg a tár
sadalom tekintélye előtt, ha ne m fel meri e melni szavát a gyön
gék és elnyomotta k védelmére, a világ kiáltó igazságta la nsá
gai e llen. 

Az a lélek szabad, a mely Istenben és az 'erény diadal á-

, 
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ban bízva. elve/ett ' magá/ól minden félelmet. a rossz cselekedet 
féleImén kivül.. Amelyet (lemmi fenyegetés le nem igáz. amely 
nyugodt a zivatarban s ha _már minden egy,éb elveszett volna, 
megelégszik önmaga belső tarlalmaival.. 

Végül az a lélek szabad. mely érezvén Istennel való ro
konságát és' bizván a Jézus által hirdetett igéretekben, úgy ál
lítja be iránytűjét, hogy az átlépve az élet és a halál korlátait. 
rezzenés nélkül mutasson felfelé. Isten felé. a halhatatlanság 
felé. az üdvözülés ·felé, 

A belső, szellemi szabadság ez, Erkölcsi erő, önuralom, 
a gondolat és szeretet korlátlan kiterjeszt~se a világ minden 
tájai felé. 

Úgy gondoljátok K. T., hogy ez a szabadság nem sza-
, 

bádság?, Hogy ez kötöttebb kötöttség, mint a rabság? Hogy 
~ig a rab kijátszhatja őreit, a ketrecbe zári madárka nyitva 
lelheti egyszer kalitkája ajtaját s a fogoly oroszlán összetörheti 
a vasrácsokal, amelyek elválasztják a messze síkok vad sza
badságaitól, addig ez elől a ' belső szabadságnak nevezett kö
töttségétől sohasem lehet szabadulni, mert az a felelősség, ön
magunk belső megbecsülésének sulyos kövét hengeríti örömeink 
és drága lé'haságaink sirjára ? Úgy gondoljátok, hogy az a bi
Iinc;,s a legsúlyosabb és legtörhetetlenebb, amelyet saját magunk 
raktunk csuklóinkra ? Lehet s mégis ez az igazi szabadság I 

Vagy azt gondoljátok, hogy ez nem örömizenet, mert . , 
gyötrő, nehéz tusakodásokat, fájdalmakat és lelki szenvedése
ket hoz magával? A szívnek az a végzete, hogy szabaddá 
tegye magát s közben fájjon. Fi'gyeljétek meg, minden szabad-
ság gyötrő fájdalmába kerül a szívnek. Lerázod magadról a 
gyermeKszoba parqncsszavaits közben áradó sirással zokogsz 
az elveszített mesék után. Összetöröd -lángoló hevedben az 
ifjuságot visszatartó tanácsokat s akkor veszed észre, hogy 
ezekkel együtt elvesztettél egy áld6 kezet s egy szerető mosolyt. 
mely pedig mindig a te arcodon pihent. Szabad teremtened 
vagy rombolnod új álmokat, régi eszményeket s közben úgy 
érzed, a szived vérével irlál s a tíz körrnöd szakadt bele a 
rombolásba. Mintha az Ádám és Éva mithoJógiájéi teljesedett 
volnJl , valósággá ; eltek a iiltott fa gyümölcséből, elnyerték a, 
szabadságot. ' de azután arcuknak verítékével keresték a min- 
dennapi kenyeret és fájdalomban született a gyermek. Ige'n. 
fáj a szabadság, ez a szabadság s mégis ez az igazi szabad-

• 
• 



• 

• 
• • -

96 • -
• 

ság. Minden más szabadság mulandó, ideigvaló, összetörhető 
újra leigázható, csak ez az egy, a belső szabadság marad meg 
minden poklokon át, 'ha egyszer megszerezted. Igen, legyen az 
börtön, halál. megpróbáltatás vagy megtagadás, mégsem győz
heti le azt a belső szent szabadságot, amelyet azzal szereztél 
meg magadnak, hogy föl éje emelkedté!" ennek a hitvány föld
nek, ezeknek a lélektelen hétköznapoknak s a fájdalom tüzé
ben acéloztad meg érzeményede!. 

Ez 'a szegények részére az igazi öröm-üzenet, mert ron
gyok között is boldoggá s gazdaggá teszi. Ez a megtört szivüek
nek az igazi bekötözés, mert megmuta tja, hogy akik megtörték 
a szivet, azok fel sem é rnek az ő belső hatalmához. Ez a fog
lyoknak a valódi szabadulás és a megkötözötteknek a megoldás, 
amelynél sem börtönfalak lerombolása, sem béklyók összetö
rése ne m adhatna többe!. Ez a belső, szellemi szabadság l 

* * * 
, 

Es Channing nemcsak hirdelle ezt a belső szabadságot, 
hanem iparkodott , meg is valósítani az!. Hirdette a szellemi 
szabadságot a társadalomban és a vallásban. 

Korában az emberiség önmagát alázta meg a rabszolga
ság intézményével. Úgy adták vették embertársaikat, mint az 
állatokat a nagyvásárokon vagy mint lélek nélküli. értéktárgya
ka!. A család örömei csak kiválasztottak számára lehettek örö
mök, a szerelem szentsége csak a hatalmasok számára volt 

• 
szentség. A rabszolga számára minden csak talány maradt, 
egyetlenegy bizonyossággal, a nehéz, kinzó bilinccsel a lábán. 
Az eladott szerencsétlenek hátá~ csaÍlogolI a korbács, a sze
relem suttogása gyakran változott a fájdalom sikolyává s a 
megszületelt gyermek ártatlan mosolyától sirva fakadt az anya, 
ha jövőjére gondol!. -

Ezeknek a szerencsétleneknek a testi és lelki falszabadí
tásáért harcolt Channing. Ember nem veheti el a szabadság jogát 
embertársától. mert azt neU! maga, hanem lsten adta mindnyá
junknak. Senki sem lehet szabad sem belsőleg, sem külsőleg, 
,amig a saját szabadsága annyi ezer nyomorult testvér rabsá
gába kerül. E belső: szellemi szabadság megköveteli tőlünk, 
hogya magunk I:.oldogításával ne tegyünk szerencsétJenné má
soka!. Fel kell hát szabadítani e nyomorultakat, nemcsak az ő 

, 

, 

, 
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jóvoltukért. hariém a saját lelkiismeretünk megnyugta tásáért is. 
S aztán gondolni kell arra. hogy e felszabadultak élni is tud-
janak szabadságukkal. . . 

És a fehér rabszolgákért. az akkoriban kifejlődő ipari mun
kásságért is ' felemelte a. szavát. Ezeket nem a korbács tartotta 
leigázva. hanem a mindennapi kenyér gondja. Napjaik a leg· 
erősebb testi munkában teltek és éjjeleik is csak ritkán hoztak 
szellemi pihenésI. Mégis ez volt, minden. amit az élettől vár· 
hallak és kérhellek akkoriban. Alom. Mintha csak a későbbi 
modern magyar költő leirását hallanók: 

.. Gyármarta. szép. ~ovány. bús' alvó. Melle behorpadt. 
válla kiált. Arcán zúzos. jeges nedvesség. Mosolyog szent. nehéz 
álmában. Urabb. mint egy király. 

Tiszta ágyat és asszonyt Álmodik. s vígan felk acag. Kicsi t 
több bért. egy jó tál ételt. Faltatlan ruhát. tisztességet. S em
beribb szavakat. 
- Kevesebb vért a köhögésnél. És a munkán ál több erőt. 

S hogy ne kellessen megjelenni Legalább tiz·husz esztendőig 
Az Úr színe előtt". . 

Álmodik a nyomor. Hát ébredjen fel a nyomor! De ne 
véres. romboló forra dalom ba n. Hanem a belső szabadság ha r
cainak szent front ján. Meddig várunk mi. elpuhult. üres lelk ü 
dolgozlatók ? Addig·e. amig egy vörös forradalom lángba é:; 
vérbe borítja a világot? Vagy pedig hozzásegít jük a dolgozó 
tömegeket annak a megértéséhez. hogy minden forradalomnál 
fenségesebb a belső szabadságharc s hogy eúy világuralom 
sem segítheti meg. ameddig rab idebent. Szellemi szabadság ! 
Nincs addig szellemi szabadság. amig százezerek éheznek a 
mi dús asztalaink roskadozó pompáiért s nincs szellemi sza
badság. amig az éhező százezrek csak szerepet cserélni vágy
nak. hogy a tegnapí elnyomoltakból ők legyenek a holnap 
zsarnoka i. 

• 

Elnyomottak és elnyomók! Hozzátok beszél ez a halk 
szavu. sápadt amerikai relkész : Nincsen a világnak a nnyi szu
ronya. hogy rabbá tudjon te'nni bárkit. akinek a lelkében ki
virágzott a szabadság l 

Legvégül pedig a vallás terén ha]1gsulyozta ki Channin g 
ezt a belső. szellemi szabadságol. Azt a vallást hirdette. amel y 
büszke érielmi alapjaira. nem szab határi a szeretetnek. nem 
veli magál rabul dogmáknaJ,. - és hagyományoknak. ha azok .. 
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ellenkeznek meggyőződésével, amely minden félelmet elvet a 
rossz cselekedet féleImén kivül, szóval, ami igazán szabad. de 
egyben önként rabságba adja magát. Isten boldog rabja kiván , 

, lenni most és mindörökk~, Sokan a ma modern emberei közÜl 
félnek ettől a szótól: misztikus, N os hát Channing misztikus 
volt, mert Istennek a közelségét kereste lelki útakon , Meg volt 
győződve arról, hogy csak az a lélek szabad, amely bár fel
szabadítja magát emberi babonák, előitéletek , dogmák alól, de 
egyúttal arra is erőt érez. hogy igy szabadon odajáruljon a 
mindenható Isten arca elé s leborulva. rabul kinálja magát 

Csak itt, a vallás tüzének világánál tűnik ki igazán, hogy 
mit érlett Channing e belső szabadságon, Olyan ez a sZtlbadság, 
mint egy szűz leány, aki megőrzi magát a világ csábításai, rossza
ságai ellen s tisztán lépi k Isten színe elé örök hűséget, rabsá
gat esküdni annak, akit , szeret. Olyan ez a szabadság, mint 
egy messze eredő csermely, kikerüllócsál, iszapot, föveny t, 
hogy aztán beletaláljon feltalált folyója tág medrébe s együtt 

, 

folyjanak, hömpölyögjeneka nagy óceán végtelen habjai felé, 
Szabadság, tisztaság, önuralom az úton, önfeladás, önkéntes 
rabság a megérkezésb6l1, 

Channing prófétálása nem maradt pusztában elhangzott 
szó, Halála után örökségül hagyta honfitársainak küldetése lé
nyegél, e belső szabadság keresését és kivívását Nemsokára 
megperdültek a dobok s a belső szabadság eszméjétől lelke
sített férfiak kivívták a rabszolgák felszabadítását. Megteremtet
tek egy államot, ahol nincs gazdag osztály és elnyomott pária, 
csak emberek vannak, akik előit kitárul a munka és a siker , 
"korlátlan lehetősége előre és felfelé mindőrökké". A tegnapi 
proletár holnapra milliomos lehet s a kitaszítottból megelége
dett polgár. VallásáérI nem üldöznek senkit, szabadon imád
kozhatik Istenhez mindenki, úgy, ahogy megtalálta önmagának. · 

A világ néma vágyainak szócsöve az ember. S néha le
igáznak minket e hangok. Eláraszt ják a mi lelkeinket is csáb
szavakkal, jajszavakkal, álfilozófiákkal. Merre forduljunk, me
lyiket keressük, melyiket prédikálj uk? J ön-e m a valaki, egy új 
Mózes, egy új Channing, hogy megtanítson minket e dallamok 
ezernyi motivumai között választani? Itt maradt közöttünk az 
ő példája, az ő prófédája, az ő küldetése és evangéliuma, 
mint elevenen élő emlékezés, Szegé nyek ma is vanna k és tört 
szivüek is. rabok, akik szabadulás után sóhajtoznak és meg-

, 
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kötözöttek. akik keresik a megoldásI. Ezt a belső , szellemi sza
badságo! hirdessük, gyakorolj uk , valósi tjuk meg K . T. úgy, 
amint Channing reánk hagyta örökké é lő szavaiban. S aztán 
csillanjon meg egy percre annak a legnagyobb szabadítónak 
mélységes szeretettől sugárzó arca, akinek Channing is csak 
tanítványa volt, apostola és hirde tőj e . Igy maradjon meg és igy 
váljon áldássá számunkra a Channing emlékezete, Ámen. 

Kolozsvár, 1930. 

• 
Szent-Iványi Sándor, 

, 

Vezérelj , Uram, a csalfaságból a z igazságosságra, a s<'i
lélségből a oilágosságra, a halálból az örök éle lre. 

(Szanszkrit imádság). 

* 

Ahiinekmeg oan az a sajálsága, 
még mindig lud halni . 

* 

A szellem olyan, mini az íj húrja, 
kifeszíloe larljuk, eloeszíli feszílö erejé t. 

* 
• 

hogy bár eltün t, de 
Renan. 

hogyha folyionosan 
Payot. 

Sem a ludal/anok , sem az elbizakodollak nem gyöznek . 
Payol. 

* 

Mennyei oilágosságodat adjad, óh Atyánk, mi reánk, 
hogy ezá ltal szabaduljunk meg szivü nk sölé/ségé/ől és nye/jük 
meg a tiszta oilágosságo/. Ámen. 

Sarunn Breviarium 108.5. lr:1qu irerböl. 

* 
• • 

Vezess a te ú/aidon Uram és kegyelmesen mutasd meg 
a szom;uhözó lelkeknek a bölcsesség forrásá!, hogy szabadul
junk meg a bánat terhétől és hadd ihassunk az örök élet édes 
oízéböl. Régi könyörgés (700 Kr. u.) lnquirerböl . 

• 
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GYiERMEK ISTENTISZTELET . 
• • 

• 

Imák és rövid tanitások ifjusági egyleti e~télyekre 
és gyermek istentiszteletekre . 

• 

L 

Örök lsten I gondviselő jó Atyánk I Ifjui szivünk örömével 
járjuk életünk útait s éljük az esztendőnek vidám fa rsangi idő
szakát. Hisszük, hogy Te az örömet is megszenteled, ha igaz 
érzésből fakad. Hisszük, hogy atyai szived gyönyörüségére van, 
ha boldogok gyermekeid, Hálás érzésekkel áldunk e kedves 
alkalomért, melyben ime együtt lehetünk szivünk, lelkünk ne
mesítésére, ismereteink gyarapítására. Uram! a Te neveddel 
ajkunkon kezdünk munkához s kérünk áldd meg egyletünket, 
lelked által tedd kellemessé és hasznossá, építővé és boldogi-
tóvá életünket. Ámen. . , 

Isten a mi Atyánk. 

Kedves IfjusáJ ! Ez alkalommal annak az imádságnak 
első gondolatát tettem előadásom tárgyává, mely á gyermeknek 
első, a haldoklónak utolsó imája, amelyet mindell korban és 
minden sorsváltozás között elsóhajtanak az Istenben bízó szivek. 

Bizonyára ti sem felejtettétek el az imádságot, melyet az 
Úr Jézus tanított az ő tanítványainak. Ez imának vezérgondo
lata az, hogy Isten a mi Atyánk. Ezt a boldogító gondolatot, 
mely az embereket egymás testvérévé teszi, ezt az örök igaz
ságot, mely fenséges célt tűz ki az emberiség f'lé, Jézus adta 
a . világnak. . 

Óh azóta hány igazságért küzdő keresztény keresett és 
talált erőt és biztatást e gondolatban s mig ajkain elha ngzott. 
a "Miatyánk", szive megnyugodot! abba n a tuda tban, hogy 

• 



, 
, 

, 

, 

, -, 
, 101 

, 

életsorsa jó kezekben van. 'Há ny szenvedő. szerencsétlen és 
e lhagyo tt 'á rv'a, ' kiknek nyomorával sze'mben érzéketlenek az 
,emberek s kiknek elbusult szive hiá ba ömlik ki kinos pana
szokba n, mert a társada lomba n csak siket fülekre ta lá l, szinte 
öntuda tla nul veszi ajkára a krisztusi imádságot s érzi, hogy 
megvigaszta lódik bánatos szive s megszűnik az elhagyatottság 
fájó keserve . 

De há t le het-e gondola t f.e l em e lőbb 'él? érzés boldogító bb , 
mint az" hogya ' ha la ndó . az Orökkévalóval ta lá l kapcsola tot, a 
földnek vándora megte li.k <':lz ég utá ni vágyódással, az a nyagias 

, e mber az istenfiuság szellemével T 
, lsten a mi Atyá nk. Az Is te n azonba n szerete t. jóság, szent

ség és igazság, a'zért nekünk is e felséges erények elérésére 
- kell törekednünk , ha méltók akarunk lenni az ..istengyermeki" 

nevezetre és a mennyei ,Atya szerete tének és irgalmasságának 
számta lan áldásai ra, -
" Gondoltatok-e né ha arra, hogy mié rt van a nnyi bántó 

szere te tlenség, a nnyi nyomortermő gyülölség a világban még a 
keresztények között is? Azért , mert az ajka kon még felhangzik 
a "Mi Atyank" , de a le l kekbő l hiányzik a kifejezés igazi mély 
érte lme . Az e mberek. mint szü lők elég bölcsek, hogy gyerme
keiktől megkövetelj ék a szülők iránti szerete te t és más köteles
ségek te ljesítését, de már abba n kevesen já rnak övéik e l ő tt jó 
példával, hogya mennyei Atya iránti kötelességet mint kell 
betölteni. 

Kedves Ifjuság I Egyegy é le t van e lő tte tek. Ha az t a ka r
játok, hogy é le tpályátokon boldogok legye tek. mondjátok e l 
mindenna p az imádságot "Mi Atyánk" s érezzétek mindenkor 
eleven érzeté t an nak: hogy Isten gyermekei vagytok. Ez érzés 
tegyen a mennyei Atya iránt há láda tosakká, az embertestvérek 
iránt szere tő szivüekké, hogy legyen boldogabb a jövő, melya 

, tie tek s ' nyi ljon ki boldogságtok virága . Ámen. 

, , IL 
Szent lsten I kiről azt sugallja szivü nk, hogy Atyánk vagy 

nekünk, gyermeki biza lomm al kulcsoljuk össze kezeinket s 
imádkozó le lkünk veled óhaj t ' t'alálkozni, hogy az elme tő led 
világosságot s a szív melegséget nyeljen. Szent fiad ta nítá , hogy 
a~ol l{etten vagy hátman összegyülekezve keresnek tégedet 

i ben:ned bízó gyermekeid, nem maradsz távol tőlük. Jelenléted , , 
• 

, 

, . 

, 
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érzelével boldogílsad Uram szivü nke t s lelki á ldással koronáz9 
munká lkodásunka t. Ámen. 

Az ember lelki és erkölcsi világa . 

• 

Kedves Ha llgatóim I Kétfé le világ van: egy a nyagi és egy 
lelki világ. Kétféle élet van: egy lá tha tó és "gy lá tha ta tlan. Ne 
gondolja azért senki, hogy csak az van a világon, ami t lá tni , 
ha llani és tappintan i tud. Hiszen azt a villamos erő t is, hogy 
csak arra h iva tkozza m, a mi olyan óriási gépek csattogó kere
keit tudja hajta ni s a mely arra segít, hogy megfelelő készülék 
segítségéve l a lig elké pzelhető távolságból is é lő beszéd útján 

• 

kicseréljük gondola tainka t - le taga dni nem lehet. Hasonlóké-
pen az ember nem látja ugyan az Iste nt , de az éle t minden 
változataiba n csodálja a lkotásait, az ember nem ha llja lsten 
beszéd ét, de minde n pillanatban megérti , hogy a lelkiismeret 
szava, lsten szava. 

Már maga az a tény, hogy az e mber különbözik lsten 
többi teremtményeitő l és pedig azzal a tul aj donsággal, a mi nála 
leglényegesebb és a mi épen emberré teszi t. i., hogy lelkes te
remtmény, ugyanez teszi egyszerre két világ: egy lelki és egy 
test i világ munkásává, két é le t : egy a nyagi és egy szelle mi élet 
részesévé. Minden más tulajdonság me lle tt tehá t az a fontos 
az em berben, hogy le lkes teremtmény s mint ilyennek egy benső 
lelki é letet ke ll élnie, melyben a le lki v ilág, a szellemi élet 

• 

célja felé ha lad. E cél pedig a lelki jóság és töké letesség. 

• 

Nem szabad az ember munkásságána k csak a minden
napi testi kenyér szerzésében kimerülni, hanem é lveznie kell a 
lelki kenyeret is s dolgozni érette. Az ember nem le het bo ldog 
és megelégedett kiZárólag földi viszonylaIokban és kapcsola
tokba n, kapcsolatot keres lelke is s a magához hasonlót és 
méltót csa k Istenben találja meg. Mikor valaki öntudatosan és 
elevenen megérzi ezt a lelki kapcsola tot Istennel és e kapcso- .. 
la t fennta rlásáért, közvetlenebbé és teljesebbé té teiéérI is mun
ká lkodik, a kkor él lelki és e rkölcsi é le tet, akkor ember az e mber. 

Kedves Ifjuság I Igyekezzetek ráeszmélni erre ti magasa bb
rendü, Isten gyermekeihez mé ltó éle tre, melyet isteni törvények 
szabá lyoznak. E ponton az elme előtt megnyilik a kilátás esz
ményi magasságok felé, a szívre ráhárul az erkölcsi felelősség 
sülya, a lelkiismeret sugalatában megzendül az Atyának izenete : 
"Ez az én szerelmes fiam... .. Ámen. -

, 

• 

• 
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, IlL 
Uram, a te kezeid munkáját hin:leti a mindenség. A tél 

úgy, mint a nyár alkalmat ad nekünk, hogy bölcsességedet 
szemléljük, gondviselő jóságodat érezzük. Hála legyen Neked . ' 
hogy nemcsak testi, hanem lelki é let re is teremtettél minket s 
alkalmal adsz nekünk, hogy · a társaságos élet örömeiben részt 

. vegyünk és lehelségeinket kifejtsük. Áldd meg uram most is a 
mi összejövetelünket, hogy értelmünk fejlesztése és érzelmeink 
nemesítése .által nevekedjék bennünk a Hozzád való gyermeki 
ragaszkodás, az egymást megbecsülő felebaráti szeretet és a 
jóért való szent lelkesedés, mélységes vallásos érzel. Ámen . 

A vallásosság. 

Sok és sokféle emberrel lalálkoztam már az életben, de 
valahogy úgy éreztem, hogy azok értették meg leginkább az 
emberi élet célját, azok közelítették meg többé· kevésbbé a bol-
I 
dogságot, kiknek szivét vallásos érzés töltötte be. 

Hogy mi a vallásosság, azt inkább érezni lehet, mint el
mondani. Aki nem volt soha templomban és át nem érezte ott 
azt a meghatottságot, mely egyes alkalmakkor a gyülekezet 
tagjainak szivét átjárta, nem érezle azt a megnyugvást, melya 
kebleket betöltötte, vagy aki sem a természeti életben sem a 
maga egyéni világában meg nem érezte az Isten lételét. meg 
nem látta az isténhil csillagát, aki sohasem ölelt lelkébe bár 
egy parányit abból a nemes elhatározásból, mely milliókat ké
pes az isteni cél szolgálatába állítani annak én itt hiába 
beszélnék vallásosságról. 

.. A hit a reménylett dolgok valósága ". A hit a vallásos 
élet gyökere, melyből kinő az az meggyőződés, hogy van Isten, 
aki teremtette és fenntartja a világol. Ebből a hitből és meg
győződésböl fakad a vallás, mely megismerteti az lsten és 
ember közti viszonyt s megtanit lsten törvényeire és az ember 
életfeladataira. Igy lesz a vallás az lsten és ember közti sze
mélyes kapcsola!. Az az ember, aki ezt a kapcsolatot megérzi 
s lsten parancsolatainak megismerésében és megtctrtásában, az 
emberi hivatás betöltésében teljes elmével, teljes szívvel és 
minden erővel foglalatoskodik, 'vallásos ember. 

Bátran mondhatjuk, hogy a vallásosság az eszményien 
sz;ép emberi élet inditó rugója és irányító ' kalauza. A vallásos
ság egy erőforrás, mely az isteni akarat lankadatlan munkáJá-

. -
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sában segít, az élet keresztjének hordozására bátorít. A vallá
sosság a vigasztalás balzsamainak egész tenger,e s, nincsen éle
tünknek olyan fájdalmas csapása, ' melyben enyhülést ne nyuj~ 
tana. Ez a vallásosság pedig ' nem á ll csak hitbő l, hanem en~ 
nek megnyila tkozásaiból : buzgó im ádkozásból és jó cseleke-
detekből is. -

Törekedjünk azért arra, hogy hitünk a: legtisztább és leg
igazabb ' istenismeretre és lsten bölcs, jó, igaz és szent akara
tának cselekvésére vezéreljen. Ez a tökéletesedés útja é's a bol-

• 

dogság forrása . Amen. 

l. 
Jó Atyánk, Istenünk! Hálás érzelmekkel borulunk imára 

s áldjuk . nevedet. hogy tisz teleted napján is összegyűjtötté l min
ket. Itt, a mi tanu lásunk hajlékában kulcsoljuk össze kezein
ket s úgy érezzük, hogy az élet minden javaiért csak Neked 
tartozunk hálával. Szülőink élele és gondoskodó szeretete, lelki 
és lesti javaink a Te szereteted ajándékai. 

Tartsd meg Atyánk továbbra is a mi életünket, tartsd 
még szülőinket és tanitóinkal. Tégy minket fjgye lmesekké min
den szépre és jóra, közelebbről ez órán szent igéd ha llgalására, 
hogy nevekedjünk a Te ismereledben és törvényeid tiszteleté
ben s kedvesek legyünk El őtted és az emberek elő tt. Ámen. 

Jézus megkeresztelkedése, 

Mát. III. 13-17. 

Csaknem mindnyájan ismeritek már a fe lolvasot! törté ne
let. Tudjátok, hogy mikor felnövekedeIt Jézus, e lment K~resz
te l ő Jánoshoz, hogy á lta la megke reszleltesse magát. E történet· 
ből elsősorban Keresztelő János szerénysége és Jézus iránt ki
fejezésre juttatott nagy tiszlelete ragadja meg figyelmünkel. Nem 
volt szivében irigység és velélkedés, vajha bennetek sem volna . ' 

De hát miért is ment Jézus Keresztelő Já noshoz és miért 
akarta magát vele megkereszteltetni? Hiszen János az embe
reket bűneik bocsánatjára keresztelte. Jézus pedig nem volt a 
bűnösök közül való. Valószinü, hogy Jézus megkeresztelkedése 
álta l· is nyi lvánvalóvá akarta tenni, hogy ő is a jóra, igazra tö
rekvők . csoporljához tartozik. Ti is meg vagytok keresztelve 
mmdnyaJa n a ml egyházunk szertartása sze' t d .. a . , .. .. ' .. nn , e vajjon 
Jora es Igazra torekvok csoport jához tartoztok-e 7 

, 
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. Mint ha l/ollá to l< , Jp.zus megl< eresztc lkedésével I< ttpcsolt"l tn
sa n azt is fe lolvas tam, hogy milw r a I<e reszte lés megtörtént 
Jézus égi szózatot ha l/oli : "Ez a maz én szerelmes fia l~ .. ," . 

Ti hallollá tok-e vagy egyszer szülőitek boldog szivt'nek 
megnyila tkozását, mikor engedelmesek, jók és szorgalmasak 
volta tok: "Ez az én szerelmes fi tlm, leányo m, kiben gyönyör-
ködöm ?" , 

Törekedjetek a rra, hogya szülői lé leknek e boldog elis
merésére mindig mél tók legyetek, mert csak ezaltnl Ichl' lIe t\ 
Iledvesek lsten és emberek e l ő tt. Ámen. 

, 2, 
Örökkévaló ls ten I Gyerm eki szivünk benned ve tell bizn-

• 

da lmávaI borulunk le, hogy e neked szentelt Ili'lpon imnclkoz-
zunk. Köszönjük jó Atyánk a segede lmet, me ly vezere lt s meg
á ldott az elmult hé t munká iban. Há lás lé lekkel ismerjük el. 
hogy Te neve led lelki és tes ti e rőinke t, segedellll eddel végez
hetjük fe ladata inka t. Mi kiCSinyek. gyö ngék es erő tl enek vagyunk. 
ha magunkra hagysz, Végy azért Atyánk gondviseksed ka r
ja ira, őrizz meg bűntő l és csapástól s tarts Illeg sze retetedben. 
Tanits, hogy tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól s adj n öl. 
ha kisértések vesznek körül, hogy a jóbtln á lha ta tosfln meg· 
mara djunk s szent akaratod munkásai, országod ép ítő i lehes· 
sünk egész életünkben. Ámen. 

Jézus megkisértetése. 
Mti/ . /V, /- 1/. ,', 

• 

Az evangéliumi leirás szerint a pusztábft megy s ott mi
után 40 na pig böjtölt, igen megé hezék és a kkor elmegy hozzá 
a kisérlő, előbb hizelgéssel, ' majd igére tekkel teszi próbára 
Jézust, hogy elvonja igazi éle thivatásá tól, melye t Istentő l nyerI. , 

/ Jézus azonban mindháromszor l egyőzi a kisértés I. Isten 
. igéjére támaszkodva, diadalmasa n hirde ti: hogya testi tá plá l
, kozásnál elsőbb lsten igéje, mint lelki kenyér, tová bbá, hogy 

Istent ne kisértsük vakmerő cselekedetekkel és ' végül, hogy 
Istentől övéit semmiféle ajándék és világi kincs e l nem tántorítja. 

Ti is tapasztalhaltátok ,kedves gyermekel<, hogy az éhség, 
hiUSág. barátaitoktól felkiná lt ajándék nagy kisértők, melyeket 
nem, mindig sikerül legyőznö!ök. 

Kövessét~k Jézust I Használját(,)k. az íge fegyverél. Legye-
, 
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lek emberel" kikben a lélek az Úr S ez Islenfelé irányílja lé- . 
péseilekel, högy á lta la mind en kisértése n diada lma t vehessetek. 

Ámen. 
3. 

Oltári készítünk szivünkből s há laáldoza tot mutatunk be 
azon lsten. jó Atyánk! szereteted és go nd viselésed sok aján
dékai"rt. Boldoga n dobog gyermeki szivünk gondviselésed é r
ze tében s megnyugszunk a bba n a tuda tba n. hogy Atyánk vagy 
nekünk. A mai nap tisztele ted napja. Vajha arra használnók 
fel, amire a dtad. Ihlesd Uram kicsiny szivünke t. hogy legyen 
tiszta érzel meiben ; szenteld me-g a kara tunka t. hogy kita rtó le
gyen a jóban és nemesben. Add á ldásoda t az e lmult hé t min
den hiven véaze tt munká ira és serke nts, hogy mindenkor hű 

a . ' 

és ked ves tanitványai és köve tői lehessün k az Ur Jézusnak, 
• • 

a kit legfőbb tani tómesterül a dtá l nekünk. Amen. 

Jézus tanitványokat választ. 
Móc. IV. r. 18- 22. t>. 

Miután Jézus a k isértő t legyőz te, elég erősnek érezte ma· 
gá t hiva tása. próféta i pá lyája megkezdésére. Kezdi te hát hir
de tn i Is ten nek örömizeneté t és igy szól : "Térje tek meg, me rt 
e lközelite tt a mennyeknek országa". 

Amint Kapernaumban a Galilea te ngere me lle tt já r, halá
szoka t lá t s hivja őke t , hogy kövessék. És a ha lászok azonna l 
minden ellenve tés nélkül tesznek eleget Jézus hivásának s lesz
nek Jézus első tanitványa i. a kik ann yira megszeretik mesterü
ket, hogy maguk is igyekeznek másokat a tanitvá nyok megh itt 

. . 

körébe vonni. Igy szaporodott a tanitványok száma 12-re, kik 
csakne m mind a nép egyszerü , munkás re legéböl va lók voltak, 
de elhagyva előbbi foglalkozásaika t, gyarló és bűnös éle t(jke t, 
követik Jézust. 

Titeket is hiv Jézus. Nektek is el ke ll hagynotok bűne ite
ket és gyarlóságaitokat. Jézus belenyúl a ti éle te tek be és o lt 
gyöl,e res változást hoz lé tre. A gyű lölködő t szeretetre, a hiva l
kodót szerénységre, a hazugot igazmondásra. az önzpt önfel
áldozásra tanit ja. mindeneket pedig lsten igéjéért lelkesedő val
lásos éle tre serkent. 

Mikor é le te teknek a változását ta pasz ta ljátok, akkor lesz
tek Jézusnak öntudatos ta nilványai és hivek legyetek, akik má
sokat is Krisztushoz vez~relni törekedje tek. Ámen. 

Jánosfalva. Sigmond József. 
-
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II. Mózes I, 22 - 2. 16 . 

. 

Ebben a pillanatban a szentirás azon részét értelmezzük, 
amely Mózes születését és növekedését adja elő. E szerint a 
történet szerint az izraeliták idegen földön, Egyptomban vannak. 
Az uralkodo népfaj mindent elkövet, hogy ezen erősnek látszó 
törzs nehogy veszedelmes legye n rájuk nézve. Kemény, rab· 
!szolgai mimkára kényszerítik, hogy azzal elpusztuljanak, de 
ezzel még jobban megerősödnek. A munka nemesít és erősít s 
egy kitartó nép csodálatos erőt tud kifej teni. Majd meg a király, 
akit ők faraónak neveztek, olyan rendele tet adott ki a bábáknak, 
hogy minden újszülött izraelita fiut öljenek meg. A bábák azon
ban nem tesznek elege! ennek az irgalmatlan paráncsnak. Majd 
meg azt a kegyetlen parancsolatot adja ki a faraó, hogy min
den újszülött zsidó gyermeket a Nilus folyóba kell dobni. A 
parancs éppen olyan szigor u volt, mint amilyen kegyetlen ; nem 
lehetett ellentmondani ennek. Egy- Lévi nemzetségbeli asszony 
azonban fiú gyermekét három hónapig rejtegeté, mert anyai 
szíve ösztönösen azt súgta neki. hogy gyermekére nagy hivatás 
vár. Három hónap elteltével sásból kosarat font és gyermekét 
abba "helyezve. a Nilus folyó szélére tette s megbizta leány
testvérét, hogy kisérje figyelemmel a gyermek sorsát. Ugy is 
történI. Amint a kosár a viz szinén uszott , a király leánya 
történetesen oda meill fürdeni s meghallva ' a gyermek sirását. 
a kis úszó kosarat kivéte Ile a vizből s látván, hogy milyen 
szép a gyermek, elhatározta, hogy megmenti, fölnevelteti. A kis 
fiu anyja testY-ére .011 lévén. a király leánya megbizta. hogy ke
ressen dajkál. Könnyen érthető, hogy a gyermek édes anyját 
ajánlQtta dajkának. A gyermek tehát Isten csodála/os gondvi-

• • 
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selése következtében nemcsak megmenekült a ha lá llól, hanem 
éppen visszakerülI édes a nyja ö l e l ő ka rja i közé ., A ki rá lyleány 
azonban számot ta.rtott a fiuhoz. Neki nagy. céljai voltak vele. 
Azt a ka rta, hogya ki rá lyi udva rban növekedjék fel s atyja 
ha lá la utá n ő legyen a kirá ly. Amikor tehát a nya i gondra már 
nem volt szükség, a gyermeket e lvittek a szü l ői háztól a királyi 
udvarba . Csak a kinek szeretet t gyermeke van. a zt tudja elkép
zelni azt az é rzést, a mi az édes a nya szívé t elfogta . Az okos 
anya azonba n tudott para ncsol ni é rze lmeinek és az elválásná l 
nem á rulta e l magát, mert az reá nézve végzetes lehe te tt volna . 
A fiú tehá t a kirá lyi udvarba ke rül , hol a kirá ly Mózesnek ne
vezi e l, a mi az t jelenti : vizből menekült. A kirá lyi udvarban 
Mózes e l őke l ő nevelésben részesü l s szé p, ha ta lmas ifjuvá fej
lödik ki. Az ifjú ~azonba n édes a nyjáró l, a rabszolga sorsban 
si nylődő tes tvé re irő l nem fe ledkezik meg egy percre sem. A ki 
rá lyi ud va r fénye és e lőke lő sorsa nem fe led te tte el vele egy 
percig sem édes a nyjá na k a;wn szere te tteljes tan itásá t, hogy ő 
a,z elnyomott, ra boskodó Izrael fia i közül va ló . Sokszor e lke
seredett, midőn tes tvére i szenvedésé t lá tta, de érzelmeit okos
ságga l e lrejtette. Egyszer azonban nem tudo tt ura lenni érzel
meinek. Egy egyiptomi szolga véresre vert egy izrae litá t s erre 
Mózes az ő vérének védelmére ke lve, úgy megü tötte az egyip
tomit, hogy az azonna l megh ,dt. A holttes te t a homolIba n e l
teme tte s a már felserdü lt ifjú arról gondolkozo tt , hogy fölsza·· 

• 

badítsa népét. Erezte, tudta, hogy egy össze ta rló, öntuda tos nép 
mind en körülmények között le tudj a rázni magáról a rabság 
mé lta tla n lá ncait. Másna p azonba n szomorú tapaszta la tra éb
redett. Ke t zsidó férfi verekede tt egy mással s ő közbe lépe tt, 
hogy őket elvá lassza. Az egyik veszekedő fé l Mózes sze mére 
ve tette az egyiptomi férfi megö lését. Ebből a té nybő l azt a szo
morú következte tést vonta le , hogya fe lszaba duláshoz szük
séges közszellem és összefartás nincsen meg a nép között s a 
titok kiderülh et s a kkor az ő é le tének vége. Úgy is l őn . A tit
kot megtud ta a kirá ly, kinek ha ragja el ő l Mózes a mi diám itá k 
földj ére menekült. '_ 

Bármily érdekes is ezen történe t, itt meg ke ll sza kítsuk, 
hogy fölada tunknak elege t tehessünk. Mindenek e l ő t! fogla lkoz
nunk kell ezen történetnek hite lességéve l. va lódiságával. 

Történeti tény, hogy a zs idók jó hosszú ideig Egyiptomban, 
Cozen földjén laktak. A Mózes történe te K. e. 1500 esz tendő. 

.. 
'.~ 

• 



• 

, 

109 , 
• 

vel., kezdődhetett, midőn a választott nép eljött Egyiptomból. A 
történet 'többi részében, mint á legtöbb nép őstörfén~tében, na
gyon sok ti legenda, !'imi f!zonban semmit ,sem von le a vallás-
erkölcsi értékéből és jelentőségéből. . 

Ebbefl a legendáll történetben mindenekelőtt az ragadja 
meg a ÚgyelinÜnke!. hogy az uralkodó egyiptomi nép milyen 
igazságtalan . és embertelen eszközökkel lép fel a kisebbségi 
zsidókkal szemben. Egyetlen szó sincsen arról, hogy a zsidók' 
az egyiptomiakat bántották voJna s mégis félnek tőlük. Hát le
het·e, szabad·e azért félni, ha egy népfaj erős és szapora? 
Hisze'nmaga az lsten' mondotta a teremtéskor; .. Szaporodjatok 
és sokasodjatok". Az egyiptomiak félelme tehát nem volt indo
kolt, hanem csak csunya, önző féltékenység vezette őket, Az 
övék volt a hataloni s munkával, szorgalommal, jó erkölcsiség
gel könnyülett volna továbbra is erejüket, nemzeti fölényüket 
föntartani. Csakhogy az egyiptomiak is olyanok voltak, mint 
sok más nép, melyet a vakszerencse magasra emel!. A hata
lom és szerencse napjaiban elbizakodtak, vallással és erkölcs
csel egyszerüen nem törődtek s azzal akarták uralmukat fönn· 
ta rtani, hogy a zsidó népet embertelenűl elnyom ták. A vak ha
rag és gyülölet következtében olyan rendeletet adtak ki, hogy 
a bábák minden újszülött gyermeket öljenek meg. Mit tesz azon
ban Isten? Az egyszer ü asszonyok nem hajtj á k végre az em
berteLen, gyilkos, bűnös rendeleteI. A telhetetlen zsarnok azután 
az édesanyákat kényszeríti arra, hogy újszülött gyermekeiket a 
Nilus folyó gyilkos habjai közé dobják. Ez sem vezet célra , 
mert éppen a király leánya menti meg a biztos haláltól Izrael 
nagyrahivatott vezérét és prófétáját ; Mózes!. Igen, valóság lelt 

. m~r ekkor a költői álom; "Az eszme ellen, az igazság ellen 
hiába a világ minden ' álnoksága". 

A veszedelem, amivel faraó sújtotta a zsidó népet, nem
csak végzete::;, hanem irgalmatlan és embertelen is volt. Egy 
barbár kornak vadállati intézkedése, Képzeljük el, minő gyöt
relem volt abban az időkben az anyák sorsa I Elszakadni a 
szeretett gyermektől, akit szive véréveliápiált! · Az anyai sze-' 
retel azonban csodálatos" még a lehetetlent is · Iegyőzi. A Mózes 
anyja miniegy isl!;ni sugallaira kitalál egy tervet · és az a terv 
nem lesz' hiábavaló. Mózes megmenekül a halálthozó habok
ból és visszak!;rül az édes anyai kebelre. .. Képzeljük el az 
édesanya , prömét, mi~őn gyerm~két ismét keblére ölelhelte.· 

. , 

, - • 
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Hogyan ölelte. hogyan csókolta I . .. Itt vagy hál ismét - hála 
legyen az egy igaz Istennek édes kis magzatom I Nem estél 
áldozatul a 'Nilus folyó gyilkos hullámainak. Itt vagy a keble
men. táplálhatlak tovább szivem vérével, elmondhatom néked. 
hogy Ábrahám. Jákób és József volt á te ősapád. Az az Áb
rahám. akinek megmondotta volt dZ lsten. hogy egy nagy nép
nek ősatyja lészen. 

Igy beszélgetett az édesanya csecsemő gyermekével. aki 
szemével és ajkaival mosolygott. mintha mindent érteIt volna. 

Mikor a gyermek nagyobb lett. megtanitotta lsten nevére. 
lelkébe véste népe iránt való szeretetét. Oh. a jó édesanyának 
a hatása a sírig megmara d a gyermeki lélekben. A keresztény
ség nagy bajnokainak is mind kiváló édes . anyjuk volt. 

Az édes anyának bizonyára fáj! az 'elválás. midőn fiát a 
királyi udvarba vitték. de nem esett kétségbe ezért. sőt ta lá n 

, büszke is volt reá. Meg volt arról győződve. hogy az a szel
lem. melyet fia lelkébe csöpögtetett. ki nem mosha tó onnan. 
melyet az édes anyatejjel szívott magába : örökre a sajátja lé-

• 

szen. Boldog volt abban a tudatban. hogy megnyithatja lelkét 
"I legigazabb és legszentebb eszmények számára és boldog 
volt azért is, mert fia számára a királyi udvarban a magasabb 
nevelés lehetősége megnyílt. Boldog .és büszke öntudattal en
gedte át fiát a faraó leányának, mert é rezte , hogy a magasa bb 
neveléssel a cselekvés sokkalta magasabb lehetősége i nyílnak 
meg fia számára. 

• 

Ennél a gondolatnál érdemes a régi korból átjönni a 
maiba, mert bizonyos kérdésekben nincsen semmi új a nap 
alatt. A jó édes anya hitét, lelkét, reménységét átteheti gyer
mekébe és gyermeke magasabb rendeltetéséért, a mi által ma
gasabb hivatást tölthet be, mindenre kész. Oh mert a férfiuna k, 
az igaz ferfiunak az életben küzdenie, a jó és szent ügyért 
harcolnia kell. Az igazi jó anya lemond még gyermekének lá
tásáról is, csakhogy ő valami nagy és szent ügynek állhasson 
a szolgálatában. Gyönyörüen van ez a gondolat kifejezve Tóth 
Kálmán kiváló költőnk következő soraiban: 

Csak azt imádd. csak azt szeresd t.s hogy ha kell. ha lj meg érte. 
Annak neve, annak képe H alj meg érte, én nem bánom. 
Álljon mindig szent oltá rként Ha " szivem megszBkad iH . .. 
Szived . lelked közepébe. No most tlZ lsten megáldjon. 

Az igazi anyák ilyen gondolatokkal engedik á t szivök 
gyermekét a hivatás magaszlosságának. 

• 

• 

• 



• • 

111 

Mózest ilyen érzésekkel bocsátotta édesanyja a királyi ud
varba. Az eszes, ügyes és értelmes fiu mindent lát és mindent 
lud de az udvari ember ügyességével elrejti gondolatait és ér-, . 
zelmeH. Az érzelem olyan, mint a gőz feszítő ereje, mindent 
"zéttör, ha forralják, Mózes nem tudja elnézni, hogy az egyip
tomi büntetlenül korbácsolja az ő a tyja fiát és felindulásában 
agyonüti az egyiptomit. 

Megölni egy embert l Elásni a holttestet a homokba, hogy 
ne tudják meg I Milyen ellentétben á ll egy nagyrahivatott lélek 
fönséges e1hivatásával s hogy visszaborzadunk az ilyen csele
kedettőll Bizonyára Mózest is bá ntotta ez s mi csak úgy tud
juk megérteni, ha elgondoljuk azt a sok kegyetlenséget és em
bertelensége!, melyet a zsidóknak él kellett szenvedniök s ez ke
serítette e l Mózest a nnyira, hogy nem volt ura akaratának. Ebben 
aZ esetben nem nemtelen bosszúból, hanem népe iránt érzett 
ha tá rta lan szeretetből követte el az e mberölést s ha ez nem is 
menti fe l, de érthe tővé teszi indulatának határtala n kitörését. 

Mózes bizonyára érezte bűnének nagy súlyát, de érezte 
azt is, hogy az ő éle te nemes és magasztos elhivatásra van 
teremtve .s ezért e lmenekül, hogy alkalmasabb időben segítsé
gére legyen népének. 

Egy nagy történelmi színjátéknak egy kicsinyke részlete, 
epizódja játszódott le előttünk, kedves hallgatóim! E legendás 
történet mélyen a szivünkbe nyúl és tanulságai önként adód
nak. Előttünk állanak az igazi a nyák, akik gyermekeikben né
pük jövendőj é t látják s akik ezer veszély és gond közepette is 
igazi nevelést adnak gyermekeiknek. Az ilyen anyák számára a 
gy~rmékneve lés nem teher, ha nem szent kiváltság és magasztos 
kötelesség, melynek minden körülmények között eleget tesznek . 

. E legendás történet ne hagyja a mi lelkünket érintetlenüL 
Mi, mint népfaj és mint' unitárius egyház, akik' egy Istent imá
dunk és azok, akik egy édes anyanyelvet beszélünk, tartsuk 
meg, óvju~ meg a mi 'szent hagyományainkat és sohase feled
kezzünk meg a .mi szent eszményeinkrőL Tartsunk össze a jó 
ügyben il mindenkor .gondoljunk egymásra, ' Fütfeleinkre, a mi 
laJtestvéreinkre. Gyermekeinket neveljük az igaz és helyes uton. 
Tanítsuk meg a múlt értékeinek 'a megbecsülésére és a jövő 
eSil:méinek megértés~re , hogy igazán értékes, a jövő feladatait 
t ~ lje8en áté rző nemzedék váltsa fel a jelt;mL Úgy legyen. Ámen. 

Alsóboldogfalva. . ' Benczéd~ Pál . 
• . -, , 
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"Puszlulunk - veszünk". 

Ez. Ill. 17-: 

A kicsiny zsidó né p önmagában va ló meghasonlása' 
a reánehezedő világtörténe ti események sulya alalt 
elbukik. Jézus szü letése e lő tt, 597·ben, Juda kirá lya, Je 
népe egyrészével fogságra vitetik. E foglyok között van 
próféta is. 586-ba n végleg e lbukik az ország Jeruzsálem 
fővárossa l együtt. A szent várost az idegen hadak 
a templom kincseit kifosztj á k. Az igére t földe puszlílÓ . 
ta nyáj a lett s népe messze Babilonba n a fogság keserü 
ré t eszi, bánatos könnyeivel öntözve a sovány fa la tol. 
ka t, melyeke n a nnyi gyönyörü, Is tent di csőitő zsoltár 
ha ngzott el a boldoga bb időkben a Je ruzsá lem körüli 
ken és a hegyek cédrusfá i a la tt, mos t szomorua n 
a Kebár folyó melle lli babiloni fü zekre . A húrok 
rajta s ha ngj uk nem ha llszik a néma szomoruságban. 
néha . csi llagos estéken, mikor a lelkek má r csordultig 
nek keserüséggel, szó la l meg egy-egy panaszos ének, 
a honvágy, a meggya lázás és keserüség érzése száll fel az Ur 

• 
trónusához, aki e lford u it az ő népé tő l és nem akarja meglá tl'l,l ' 
a nnak végtelen nyo moruságál. Felsir ezekben a z énekekbe n él . , 
feldúlt otthon emléke. a drága hazai fö ld utá ni vágy s meg-
születik a gyönyörü zsoltár, mely ott sir minden fogoly zsidó 
le lkében : • 

• 

"Babiloni vizek me ll e tt 
Nyomo ruBág véres könnye 

. Ké l szemembő l meg-megá rad. 
S meggya lózva. meggyölö rve. 
Felzokosok le ulón ntld : 
Jeru%sldem, Jeruzsú leml ". 

(1 37. Z_o lI. Bencze Domok08 tildolgozá.a. ) 
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. Ámde voltak olyanok is, akike t a fogság sem keserített 
e l, akik jól érezték magukat á hatalom árnyékába n s megta
gadták Jeruzsáleme!, meg nemzetüket s megtagadták még Iste. 
nüket is. Hitet és nemzetséget változtattak s lettek idegen földbe 
ültetett idegen növények. Ezek kezükbe vették a há rfát és a 
hatalom embereinek hódoló és dicsőítő éneke t énekeltek , mig 
a Kebár folyó partján a fájdalom belemarkolt az újra kifeszí
tett húrokba és felhangzott' éi szent fogadás : 

• 

• Babiloni vizek mellett 
Jaj, szakadjon szél a há rfá m. 
S midÖtökké rab maradjak. 
Hogyha léged z'Brnok láncán 
Elfeledlek, meglagadla k : 
Jeruzsá lem, Jeruzsálem l" 

A csillagos éjszakában messze elhangzott a s író, szent 
fogadás s hangjára testvérszi"ek dobbantak össze az á rvaság 

. és szenvedés közös érzetében. 
De e szent fogadalom nem jutott el a hatalmasokka l 

együtt dőzsölő, hit- és nemzet megtagadók füléhez, sem a há r
fán szétpattanó húrok fájóyisszhangja, melyek, amint a beléjük 
markoló kéz a fájdalomtól görcsösen összehúzódott, szétpa t
tantak s mint riasztó jelszót zugták bele az éjszakába elha ló 
visszhangjaik : "Jeruzsálem, Jeruzsálem." Zokogás fojtogatla a 
Kebár folyó mellelt gyászban ülő férfiak torkát s ők is után na 
sültogták végtelen fájdalommal: Jeruzsálem, Jeruzsálem. 

Ide ment Ezékiel próféta e foglyok közé s midőn a nagy 
fájdalmat látta, mely e férfiak szívét marcangolta, "hét napún 
álmélkodva ült ő közöttük." Némán figyelte a lelkeke!. És látta 
a kicsinyhitüséget és hiltagadást az egyik oldalon, a szívós 

. kitartást a másik oldalon. E helyzetet látva, csendült fel lel
kében az Urnak szava: "Embernek fia, őrállóul adtalak én 
téged Izrael házának. Halld meg az én beszédemet: ha meg
inted a .. hitetlent és meg nem tér az ő hitetlenségéből, az ő 
álnokságában hal meg. Ha meginted az igazat és ő nem vét-
kezik többé: élvén' éL" . 

E helyzetet íátva, érlelődött meg benne a tudat, hogy Isten 
"iót és rosszat egyaránt el nem veszíthet" s hogy a jók, hűek 
és kitartó k az Ur előtt is más elbirálás . alá esnek, mint azok, 

. akik kényelmesebb létükért, esetleg a csalfa igéretekr~ meg-
hajolnak és elvesznek. . . , 

Jlyen helyz~tben let! őrálIója népének.. Lett ostora a ki-
• 

• 
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csin yhifüeknek, de vigaszta lója · és erősítője azoknak,' ákrk 
és kita rlóak volta k. Nem félt a ttól, hogy : "Ime, 
köleleket velnek reád és azokka l megkötöznek téged " .(~5 . '" 
Mert az Ur ezt mondja : "megnyítom a te szádat." 'És ő s'li&Ha . ...: 
az Ur a kara tá t, hirde tte a vigasztalás, vagy a bű r, hödés igéiL- . ' ._ .' 

. . . A Kebár folyó mellett ülünk mi is. S ha 'a prófé~a ' . 
lelkével . figyelj ük a népet, a mely velünk együtt van, a Kebáí" 
folyó melletli eseményeke t lá tha tjuk felúj ulni. Köztünk is van
na l" akik képzelt előnyökért megtagadj ák az ősi hitet, elfélej
tik Istenüket s megtagadj ák a népet is, a mely kebelén táplá lta . 
És soká ig kell üljünk némá n, mert lá tjuk, hogy" pusztulunk
veszünk s min t oldott kéve," lassan széth urIunk. A régi hárfák 
most más énekre vannak ha ngolva. Napró l·napra kevesebben . . 
vannak, a kik hitte l hisznek a jobb j övőben , midőn Isten, meg
elégelve a gyermekeire mért csapásoka t, békességgel ajámié
kozza meg az' em beriséget. 

Kik vagyunk még s írva reménykedők, kezünkbe vesszük 
a hárfát s fájdalomra ha ngolt húrja i melle tt, d e hittel, de erős 
kitartássa l úgy kiá ltjuk bele a körülöttünk levő ~jszakába : 

"Jaj, szakadjon szét a há rfá m s mindörökre rab maradjak, 
hogyha téged megtagad la k e lfeledlek ' én drága hitem, 'én re
ménységem, te messzi cél: Jézusi e$zmevilág ! 

Isten szava mindenkihez szól, mindenkit biztat : "ŐrállóuJ 
adiak téged! " Ha lljátok a bizta tá st, értitek a pa rancsot?: Pró
fétai hitte l hirde tni, hogy a tű rőké és szenvedőké az Isten or-, 
szága, mert ők megka pják t űrésük juta lmát. Hírdetni, hogy .az . 
lsten igazságos és jóságos s fe lhozza még reményeink áldott 
napját a mi egünkre is s az embermegbecsülés és szeÍelet . ra... " 
gyog majd le az emberiségre. . 

A prófé ta hangjá ra tes tvérszívek dobbanlak ö~sze s fel, " 

•• 

, . 
hangzott a szent fogadás: "jaj, szakadj on szél a hárfám." Nem ~'i 

~ ". . 
tudom, az én ha ngomra dobba n-e össze néhány szív, de ú g:y ".{}: 
is, de mégis mindenkor kezembe veszem e régi szent k0,Oyy.e) ··'j, 
s hirdetem anna k igazságait : "Aki ha llja: hallja meg. " Ámel;t. · il! - , 

Homoródalmás. Simén ·Domokos . . :C'r 
• 

• 

Előfizetések nyugtázása. Ápri li stő l majus 15-ig. Csa tka i Jenő l 00 lei ," . 
1930· Bálint Ödön 200 lei 1929-1930; Ka, . 

rácsonyfalva 1929- 1930. 200 lei; Dic~őszentmárton" 1929. 100 lei ; Segesv,á r ., ' 
1929. 100 lei; Décsfa lva 1929. 100 lei ; Ádámos 1929. 100 1ei; Dombó 1930. c 
100 lel: R -Szentmiklós 1929.100 Jei; Gvidó Béla 1930. IOO.lei ; CsifóSalllffion . 

k
1930. ID? lel. Kérjük e lő fi zetó i nke t , sziveskedjenek ta rlozásaika t min,éJ előbl;,-

legyenhtem . ; 
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